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كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجعفر رياض نعيم حمدان1282051017014

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.00ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين محمد سامي صالح2192022150010

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية444.00سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيمحمد علي فرج عبود3132051238008

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.00اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمرتضى هادي مرهج عزيز4262041002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيجسام امير شهيل راضي5292041008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة سومر367.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء محمد طعيمه جاسم6222042199027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.00اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى حمزه مطرود حمزه7162021049080

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد علي جبار سعيد8162021039048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل365.00اعدادية الجزيرة للبنينادبيعمار قاسم محمد علي جعفر9172021121012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء421.00اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحسين علي جعفر رضا10172051066004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة النهرين436.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيابراهيم اثير ابراهيم محمد11122051031001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة387.00اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيامير صفاء عبد الحسين نزار12252021122016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.00ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحسام غايب حسين حمد13182051046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيعبد القادر عماد بدر ابراهيم14182051144008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت410.00اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيعبد هللا رجه علي حسين15182051047023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى رضا سلمان صكبان16232041060139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بابل543.00ثانوية البشائر للبنيناحيائيكرار حيدر شهيد كاظم17232041028042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.00ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيجبار خلف وانس بنيان18282051106002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيآيه خالد صبيح عليوي19112042065007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى394.00اعدادية الرواد للبنينادبيزين العابدين ردام ناشد ابراهيم20212021077050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي هادي غركان عباس21162051078033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.00اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم عبود22272052072052

كلية الزراعة/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك372.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيموج مثنى حسن احمد23202042130030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك414.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم مطر جواد24202051015039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط487.00ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الرزاق محبس علي25282051106011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد428.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيزينب ثائر سعدي معيوف26262052084009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان382.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد كاظم عوور سلطان27242041152002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية االعالم/جامعة ذي قار392.00ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيسالم جابر عنبر بصري28222051052007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراءعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد خليل سعد محمد29182041002087

كلية اآلداب/جامعة سامراءكلية الزراعة/جامعة الكوفة360.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيشذى عبد االمير ياسر جبر30252042113020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار379.00اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس نعيم كاطع عبد هللا31222041021082
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.00االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد علي عوض كاطع32292021017016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل375.00اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيمنال محسن محمد سلطان33172052301040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك356.00اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد فؤاد فتاح سرحان34202041048164

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.00اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيحسن ستار عاشور نور35252051122015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 327.00اعدادية االجيال للبنينادبينجم عالء عبد هللا عطيه36162021014067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 345.00ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيحسين عالء كاظم سردي37232051189006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.00اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي طالب كاطع عريبي38162021013033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية453.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسيف الدين ثامر محسن علوان39142051026023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة الموصل373.00اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيأسامة حسين صالح بطي40192051078002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك369.00ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيفاطمه شاكر حمود خضر41202052125011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية350.00ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيايناس ضاري حسين فرحان42182042220001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعباس جاسم عبود كعود43212041013064

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيرؤى علي هادي باجي44162052210017

كلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة كركوك612.68ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه زياد محمد صادق452021422017005

كلية الصيدلة/جامعة بغدادكلية الطب/الجامعة المستنصرية601.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياماني جاسم عبد خلف461521422014018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد جمال فاضل رزوقي471121511002038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية557.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي جبار عكيب رجي481121511019044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي ليث فهد محمود491421511050057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين حمد عودة احمود501021511017031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية551.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزينب هيثم جاسم خلف511421522058013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.00اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعلي محمود ظاهر علي521021511032017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية546.00اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد راضي عبد الحسين جبار531221511023003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيضاري محمود عايد عواد541021511011026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.00اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيجنات فالح عبد الحسن نزار551021524004004

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى اسامه محسن جاسم561321422039140

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد580.00اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف عالء عبد الحسين عبد الكاظم571021411026267

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.20ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر عبد هللا خليل ابراهيم581321422032106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه احمد ياسين خضير592121422053054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيزينب عدي غانم سعد602521522003046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم عبد الخالق عبد الزهره غليم611421522012047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت550.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعمر محمد احمد جربوع621121511031029
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار448.00ثانوية هةولير زانستي للبنينتطبيقيعبد هللا رسول حسين غزال633121511007003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد448.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي انور صبحي عبد هللا641021511014079

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد445.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكوثر كريم قاسم عجيل651521522008056

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد445.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيقاسم صباح هاشم عبد661121511041112

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيشمس رائد عبد الكريم هاتف671021522002023

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية480.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيرضا فراس محمود جمعه681121511049059

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.00ثانوية التاخي للبناتاحيائينبأ صالح فهد نايل691421422017029

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة بغداد570.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجة عالء محمود فرحان701921424010041

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف رائد ازهر حسون711321511010049

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعيسى اثير فاضل محمد721121511004118

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.00ثانوية االحرار للبنينتطبيقياسامة نزيه عبد الكريم حماد731121511043002

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيرقيه ستار جبار رطين741521522006012

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد557.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيباقر يوسف عبد الصاحب خريبط751321511013004

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.24ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد االمين قصي برهان مصطفى761121411042039

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيأريج واصف ارحيل علي771021422036007

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد581.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيتمارا احمد محمد خضر781921422016024

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد576.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيسما احمد عبد الحافظ علي791021422035067

كلية العلوم/جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.84االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد نزار شاطي صالح801321411010018

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر علي محمد شهيد811021422035086

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيرويدة عامر هاشم محمد821021422028056

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.00ثانوية العزة للبناتاحيائيسجى ناصر محسن خضير831121422001025

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد546.24ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمسره صالح خلوف محمد841421424003045

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد540.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيحنين عادل مجيد حميد851321422038008

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر حسين عليوي862221413013052

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينورا باسم حسن سلمان871021422012058

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد525.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد بلكت881321422017120

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد519.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزينب جبر كاظم كسار891521422018081

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.00اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد كباشي901121511016039

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيمريم عادل مسلم كزار911421522058025

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعامر عباس حسن جعفر921521511005101

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين517.00الخارجيونتطبيقياحمد عبد هللا كامل عبد هللا931321518001012
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كلية العلوم/جامعة بغدادقسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.00الخارجيونتطبيقيحسين جاسم سالم محمد941421518001075

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاضل احمد بخيت951021511020130

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت513.00اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقييوسف محمود محمد خلف961021511032033

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبنين محمد راضي رشك971521522013006

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار510.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا حازم اسود كردي981921511004038

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر محمود نوركه991521511016031

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيافنان جمال سعود رحيم1001021522004001

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرقيه حسين عبد االمير عباس1011121524014006

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره صفاء قاسم عساف1021121522014031

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر خالد طعمه حربي1031221511007164

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد489.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقييوسف علي خضير بدر1041121511030063

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد نجم1051021511014116

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.00ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيشروق احمد مطر حنيطان1061421522042024

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية485.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي حمادي1071121511008057

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيايوب ابراهيم علوان خضير1081121511036006

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد481.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد سعد حميد محمود1091021511008058

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقييوسف حيدر محمد نظر1101021511006065

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية475.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيروى رائد محمد هادي1111221522039014

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسجاد علي كمال صبيح1121121511041055

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد470.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد علي خاشع عبد الكريم1131021511020030

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيبنين مجيد حسين علي1141221522015003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد525.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى وليد محسن جاسم1151121411019105

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيأياد موفق علي ابراهيم1161821417004001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيعلياء رعد محمد اسماعيل1171421422033080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخطاب قاسم محمد ابراهيم1181021511020097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد549.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيضحى خالد محمد علي1191421422009101

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية548.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيسبأ عماد علي لفته1201421426001079

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد547.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرحمه رائد علي عبد1211421422015042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد541.00ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيساره قيصر عباس شلش1221421424033007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد535.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم ياسين طه مال1231521422010141

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد534.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيمالك مالك كامل عباس1241421422010189
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم مزهر كاتب زاير1251521422004191

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد530.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحوراء حسين سلمان شالل1261021422040005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة524.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى علي خليفه مخيبر1271921422014106

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة النهرين513.00ثانوية السياب للبناتاحيائياشراق صالح جاسم حسين1281021422002002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد506.00اعدادية فدك للبناتاحيائيشهد محمد عماد عبد المجيد1291421422006107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.00اعدادية المهج للبناتتطبيقيرسل رعد ناجي عبود1301421522035012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب قاسم عداي لعيبي1311521522008035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد449.00اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيأيه رعد مندب عبود1321321522035003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد441.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيغفران حيدر عبد اللطيف ابراهيم1331421522008050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد439.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء عبدالرحمن ثامر علي1341021522036019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد433.00اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه مرتضى محمد كريم1351121522025022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد433.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور علي خلف لفته1361121522041060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد430.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء صابر عوده محسن1372821522009030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقياسراء مسلم جهف حسن1381421522010006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفرح سعد ضياء جاسم1391121522041050

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيحوراء باسم كاظم عباس1401221424006018

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.00ثانوية المسرة للبناتاحيائيهبه ضياء صبيح خضير1411521422002092

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبتول صبيح جويذب سلطان1421521422015018

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم460.00ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء جميل حمودي شاكر1431121422063007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.00اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيبتول حسين عبد دهله1442621522058002

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم عامر مسلم سبتي1451121522006059

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء صاحب محسن عليوي1461121522041026

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.00اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه شريف غانم محمد1471221422031186

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة بغداد488.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيسرى محسن جبار عودة1481121422055046

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.00اعدادية البطولة للبناتاحيائينادين حامد ابراهيم محبس1491021422028116

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيأنفال اركان حسوني محسن1501421522044001

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء اياد احمد حسين1511121522013016

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.00ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمروه محمد محمود خلف1521021522034016

كلية القانون/جامعة بغدادكلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.00اعدادية المهج للبناتادبيجنات جميل الزم حسين1531421222035019

كلية القانون/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد559.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة وسام ناصر حسون1541421422016069

كلية القانون/جامعة بغدادقسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.00اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد رسول علي حسين1551321511014034
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرزان محمود عبد الواحد مطشر1561421222046020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.00اعدادية الخبير للبنينادبيسجاد جاسم محمد موسى1571121211007035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء عيسى قاسم محمد1581421222032035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحيدر احمد حميد عطيه1591121211050018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيطيبه كريم فاضل محمود1601421222002025

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.64ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمرتضى حسن جرو حافظ1611521411012073

كلية التمريض/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.84ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر نزار فاضل جواد1621221411001098

كلية التمريض/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة بغداد580.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيسجى رافد فاضل كاظم1632121422049133

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدالل فاضل محمد دواي1642321422043042

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.00ثانوية الصباح للبنيناحيائيعباس ابراهيم عالوي جراد1652621411045020

كلية التمريض/جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيوجدان قصي قيس اسماعيل1662121422057192

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرقيه عامر حسين جاسم1671921424010057

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.00اعدادية البتول للبناتاحيائيرفل خالص علي عباس1681121422013053

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيهاجر عامر سعد عزيز1692221424003155

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد515.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسين حمزه عباس1701221422013026

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأسماعيل عطا هللا ساجت جبر1711121411025002

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحميد عبد الرضا1721221422007052

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيانور داخل ريسان سلمان1731521411016011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيشهد اياد طالب خلف1742621422037067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق صالح داود1751321422001225

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء سمير عواد طليع1761521422012034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائينور صعب دليان نهار1771421422029032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر حاتم سعيد كاظم1781521422009092

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه محمد كريم حسين1791421422065211

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي محسن علي حسن1802721411003090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عناد مثور1812221424037078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم بشار فرحان عبد اللطيف1821921422052108

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.00ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه عمار ياس خضير1831121522035019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.00الخارجيونتطبيقيمحمد منتصر كمال محمد1841121518001309

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية399.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد الجواد رشيد مجيد محمد1851121511006124

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب محمد عنبر سلطان1861321522015021
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقييوسف نصير حمزة تقي1871421511018111

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية507.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي محسن جاسم1881421211007042

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.00اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين علي عطيه محمود1891121211046013

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية434.00اعدادية االبرار للبنينادبيعلي فرحان حمزه لكن1902621211016040

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد424.00اعدادية البيان للبناتادبيديار حسين علي لفته1911021222014028

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية االعالم/الجامعة العراقية416.00ثانوية الفاتح المختلطةادبيقتيبه صالح ياسين خلف1921221217005009

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد اكعيد عبد الحسن ادعين1931421222003092

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.00اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه رزكار نجم عبد الحميد1941321222030080

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد394.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى نزار باني غضبان1951321211008128

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد هللا خلف1961121511018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد صباح عبد الحسن حاجم1971421211037045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيتبارك وليد مهدي جبار1981221222006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.00ثانوية الفاروق للبنينادبيعباس تركي محمد جواد1991421211043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه محمد عبود رهيف2001521222005080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد500.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد المهيمن حيدر عامر محمد علي2011421211016041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد485.00ثانوية الصمود للبناتادبينرجس محمد شهاب احمد2021421222034036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد رحيم يوسف حجام2031421211037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحيدر محمد فيصل نوماس2041221211036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسراء كاظم عباس مجمن2051221422019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.00اعدادية البتول للبناتاحيائياطياف عماد خلف محمد علي2061121422013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيسلوى جاسم زبون مري2071121422031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس فاضل2081321422022077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر450.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عباس محبس فرحان2092221411019133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيروان علي رهيف علي2102221424003059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمريم صادق محيسن حرامي2111421422042082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء430.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيامير عبد هللا عثمان ثامر2121321411035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان حميد مجيد2131121411015057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيكوثر صادق اسماعيل كريم2141521522014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر رضا حسن2151221511027128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى439.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد عمر عبد الجبار عباس2161021511003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمنتظر سالم محمد غناوي2171521511007174
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد410.00الخارجياتتطبيقينور الهدى نعيم ناجي رمضان2181521528050059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد405.00اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعلي ماجد صاحب حسن2192321511011006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمينه خميس اسماعيل حسين2201021422038114

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد494.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك رياض هاشم صالل2211521422011045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد المهدي مشتاق طالب مهدي2221221411007125

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرونق حمد سلمان جاسم2231921422014044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيداليا ماجد مكطوف خصاف2241421422015037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشيماء سعد صبار حسين2251321422001185

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين463.00اعدادية السويس للبنيناحيائيمجتبى حارث صادق حمود2261321411006054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء463.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عدنان كامل عبود2272421422013203

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعباس ناصر حسين عباس2282421411012033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.00اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيغسان عيسى عايد مشعل2291121511033032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء رضا شويل عليوي2301521522008030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقياحمد نوري طراد خلف2312221513040002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شحاذة فياض2321021511011030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت447.00اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزينب عبد العزيز نصر ارحيم2331121522022011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.00ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايمان خضير عباس مهبول2341121522058002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة437.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيحسن خالد عبيد اسماعيل2351121511036011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد433.00ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقييونس شاكر محمود عباس2361121513010004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمجتبى علوان جابر طاهر2371521511008057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية542.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعذراء صالح الدين شمسي حطحوط2381421222032057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.00ثانوية الفردوس للبناتادبيزينب محمد كحيط عبدهللا2391021222008012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية525.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد جاسم عواد زبون2401521211017105

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بغداد474.00ثانوية الكندي للبنينادبيامجد عجاج كاظم مهاوش2411121211039002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة الفلوجة473.00اعدادية الكرمة للبنينادبيياسر منعم حسن علي2421921211065053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيأمينه حسين علي اسماعيل2431321222036002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.00اعدادية البشير للبنينادبيحسين حيدر علوان حمود2441421211033023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد468.00ثانوية الرتاج للبناتادبينرجس كريم شاتي كريم2451421222050038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد467.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغدير عدنان طالب حسين2461421222061035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.00اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك بشير كريم حمد2471321222018013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيامنه فالح داود محمد2481421222051004
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد460.00اعدادية االزدهار للبناتادبيايات اركان عالء وزير2491221222009006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي حميد دليمي2501421211010007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.00ثانوية ابي غريب للبناتادبينبأ مشعل دلف كسوب2511021222029040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.00ثانوية البراق المختلطةادبياحمد فارس كطاع ابراهيم2521221217007005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد449.00اعدادية النصر للبناتادبيزهراء محمد هاشم حمدان2531221222031062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء440.00ثانوية الكندي للبنينادبيمثنى ماجد عايد رعيد2541121211039028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.00اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه محمد جبر بجاي2551421222033057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االعالم/جامعة بغداد436.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب جاسم محمد محمود2561421222028037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد568.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيايات عماد جابر حنتوش2571221222006002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية550.00اعدادية عدن للبناتادبيمريم سعدي مطر ديوان2581321222030091

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية الحقوق/جامعة النهرين544.00ثانوية فلسطين للبناتادبيمريم احمد حسن سبع2591021222032027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.00ثانوية الهداية للبنينتطبيقياحمد محمود حافظ محمد2602121511085004

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.00ثانوية الوطن للبناتادبيهاجر مظهر مخلف معروف2611921222120022

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.00ثانوية الندى للبناتادبيهدى محمد مطر ياسين2621421222069107

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.00ثانوية العقيدة للبناتادبينور عماد سعيد نجم2631121222015058

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.00ثانوية الندى للبناتادبيفدك حيدر مطر ياسين2641421222069082

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد490.00ثانوية الطاهرة للبناتادبياحالم باسم محمد خلف2651121222074001

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.00ثانوية نور العلم للبناتادبييقين حسين دهش حسين2661121222052046

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.00ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب علي عبد الحسين فاضل2671421222040014

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.00اعداديه االنوار للبناتادبيالهام عجمي علي غرب2681121222026004

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه رياض شنيشل عبيد2691421222062048

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم علوان2701321222010043

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد469.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصفا حافظ عمران مهدي2711121222073054

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.00ثانوية االسراء المختلطةادبياسالم احمد ضبع فندي2721121227012002

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.00اعدادية النصر للبناتادبيحوراء سعيد اموري حميد2731221222031031

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.00اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك قتيبه قاسم حسين2741121222041015

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء431.00ثانوية الكرار المختلطةادبيفاطمه رياض عبد جاسم2751121227006011

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية430.00اعدادية االمال للبناتادبيدعاء حسين عساف عبد2761121222011031

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.00ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك هاشم مجيد فزع2771021222013005

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.00ثانوية سومر للبناتادبيازهار علي شاغي كيطان2781421222008001

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.00ثانوية نور العلم للبناتادبيهيفاء عباس محمد جاسم2791121222052045
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كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد422.00سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبيطيبه حيدر عبد سلمان2803021227023001

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيضحى حامد محمد فرحان2811021422027071

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرحاب علي كاظم حمد2822621424004056

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه حيدر مهدي حسين2831921422089120

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة ديالى466.00اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك موسى احمد عبد هللا2841121422025041

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى442.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيمريم سامي ناصر محمد2851121522039028

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد407.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء اسعد عبد الرضا سلمان2861321522018006

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.00ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور تطبيقيدعاء عثمان مجيد رشيد2873021527004001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.00ثانوية عدن للبناتادبيزينب حسن حسين مهدي2881121222033035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية الحقوق/جامعة النهرين546.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء محمد حسين محيسن2891221222011022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول رعد حميد حمزه2902321422043020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيميالد صالح خلف عليوي2911421422033117

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية373.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيمريم عبد هللا محمد عبود2921121222057022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة خضير عبيد ابراهيم2931121222062072

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهبه قصيد مهدي كريم2941121422041089

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرؤى حبيب جاسم محمد2951521222010027

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.00ثانوية الطاهرة للبناتادبيرحمه نعمه عطا هللا حسن2961121222074009

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية451.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه احمد ذنون امين2971521222013059

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد444.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم مثنى فيصل مهدي2981321222024026

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد439.00إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى مازن علي حمود2991421211024057

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.00اعدادية المتنبي للبنينادبيادريس عمران ادريس عبد اللطيف3001021211027011

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد429.00اعدادية السويس للبنينادبيليث مثنى صبيح صالح3011321211006072

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد414.00االعدادية المركزية للبناتادبيرقيه رحمت عبدال اغا3021321222041009

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االعالم/الجامعة العراقية414.00اعدادية البشير للبنينادبيعلي مجيد حميد خنيصر3031421211033076

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد410.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرقيه عدي بدر محسن3041121222075008

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد410.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد سعد حميد جميل3051421211023218

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االعالم/الجامعة العراقية408.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الرحمن عباس علي عبيس3061121211011038

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.00اعدادية الكرمة للبنينادبييعقوب قاسم فياض حمادي3071921211065055

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.00اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد العزيز خالد حميد احمد3081921211077030

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد399.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم فراس ابراهيم صاحب3091221222046147

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االعالم/الجامعة العراقية399.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسين علي الزم3101221211039061
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كلية اآلداب/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.00ثانوية مؤتة للبناتادبيأيات قيس مهدي عليوي3111121222050001

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد398.00ثانوية المعالي للبناتادبيمريم محمد حيدر حسن محمد3121421222054057

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد394.00ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي انيس عبد النبي عبيد3131421211046045

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد393.00اعدادية العراق للبنينادبيحمزة عيدان راشد موزان3141221211009077

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.00اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد ثامر فرحان3152621211013170

كلية اآلداب/جامعة بغدادالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط388.00ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء ساجد ابراهيم نجم3161421222045018

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.00اعدادية طه للبنينادبيزين العابدين صباح احمد راضي3171421211049058

كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.00اعدادية فدك للبناتادبينور الهدى عباس عبد جوده3181421222006099

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد نجم عبد الحسين عطية3191121211009005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد415.00اعدادية السجاد للبنينادبيسالم خضير عباس خضير3202321211027020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد الباقر كريم علي عبيد3211521211007172

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد414.00اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين حسين علوان مهدي3221321222025011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد405.00ثانوية الصديق للبنينادبيزيد حميد خليفه ابراهيم3231221211020018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيسجى محمد حسن محمد علي حمودي3241221222029015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد399.00ثانوية الوثبة للبناتادبيضحى مازن جواد كاظم3251021222023013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد399.00ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك خلوق ناصر حامد3261121222019006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد395.00ثانوية النخيل المختلطةادبيعلي حميد فرحان فياض3271921217015016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.00ثانوية البهاء المختلطةادبيشهد واثق رزاق ناجي3282121227009010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.00اعدادية العامرية للبناتادبينبأ محمود عبد الرزاق محمود3291021222036048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد400.00ثانوية تل السمر للبناتادبيايناس ياسين حمدان خلف3301121222058007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية381.00ثانوية االالء للبناتادبيخديجة حسين عليوي حسين3311121222059009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.00ثانوية تل السمر للبناتادبينسرين عبد هللا حمد سفان3321121222058045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.00اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي رعد أبراهيم سماوي3331521211004026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيياسر ستار عبد الجبار محمد امين3341221211016061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفاروق سعدون نايف حسن3351121217004012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.00ثانوية االسراء المختلطةادبينبأ محمد حسين عبود3361121227012014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.00ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمهدي مالك فرحان خلف3371221417001055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.00ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه فالح مطشر ناشر3382821522030035

كلية االعالم/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.00الخارجياتادبيمريم ثامر عبدالصاحب محمد3391121228050613

كلية االعالم/جامعة بغدادقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.00ثانوية االيالف للبناتادبيزينب راضي سعيد بدر3401021222022003

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد501.00اعدادية يافا للبناتادبيمريم غانم رستم سليمان3411321222031121
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كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد484.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيقمر ضياء سالم حنون3421421226002032

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد482.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهديل يوسف صالح محمود3431021222024037

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد477.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين عالء محمد حسن جعفر3441421211051014

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.00ثانوية سومر للبناتادبيسجى صادق سالم علوان3451421222008043

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.00اعدادية العامل للبنينادبيمحمد مازن عبد القادر داود3461121211014103

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى ثامر سعيد خلف3471121211011072

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد455.00اعدادية المعراج للبنينادبيمنتظر صفاء علوان نمر3481121211023051

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.00اعدادية السياب للبنينادبينور الحسين سعيد جمال سعيد3491121211027132

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية445.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صالح يوسف عبود3501121222017045

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيذو الفقار فرج حلو حسن3511421211006031

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد442.00اعدادية االخالص للبناتادبيمنى عدنان كامل حسن3521121222046099

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد439.00ثانوية الجمهورية للبناتادبيمالك فؤاد شرماهي خرم3531421222031027

كلية االعالم/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيابو الحسن هاشم رشيد مجيد3541121211044003

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.00اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم احمد شهاب احمد3551321211027001

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.00اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه الزهراء ضياء الدين علي عباس3561021222036037

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد427.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي اسعد كامل فرحان3571221211039097

كلية االعالم/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.00اعدادية التقى للبناتادبيسجى علي مصطفى علي3581121222012056

كلية االعالم/جامعة بغدادكلية االعالم/جامعة ذي قار493.00ثانوية االعمار للبناتاحيائيموضي حسن رشاش حايف3592221422089030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.00اعدادية عدن للبناتادبيشهد رعد عمران موسى3601321222030068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيسجاد والي داود عبدل3611521211015042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد398.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين فخري حسن محمد3621521211015033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمنتظر عباس فاضل محمد3631121211052146

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.00ثانوية المنى المختلطةادبييوسف علي حسين علي3642621217021013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمقتدى حيدر محسن ريكان3651521211006117

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.00الخارجيونادبيرمزي تحسين شاكر داغر3661521218001293

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الكوفة376.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمحمد منتظر شمران مجارح جياد3672521211035121

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.00اعدادية البلديات للبنينادبيعلي محمد صدام عبد3681421211034124

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه عمار خدام عيال3692621222002052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحيدر كريم فريح عبد3701321411001033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد421.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي احمد مزيد قاسم3711421511015059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية طب االسنان/جامعة كربالء591.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد علي صفاء الدين عبد3722121411030056
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية طب االسنان/جامعة بابل591.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك محمد عباس علي3731321422022036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية طب االسنان/جامعة البصرة590.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيانوار اليقين فليح حسن جبر3741421422057019

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمهيمن سعد جبار قاسم3751421513002011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمرتضى خالد خلف جابر3761521511017083

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيبدر محمود سعيد محمد3771821517007019

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين نعمه حسين3781121511049064

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيغيث مدلول حمزه محسون3792721511042069

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء محمد خليل محمد3801621522019019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل علي حسن عبد هللا3812521513013049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية481.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم احمد حسين3821121511013036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي فريد سعيد اسماعيل3831221511028121

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة474.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد خلف احمد منور3841921511024062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيقاسم محمد زايد جارح3851421511003033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.00ثانوية السجدة للبناتاحيائيرايه حيدر فاضل مصطفى3861121422054010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمهند عادل جواد كاظم3871521511017095

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيفارس ثامر جابر حسين3881221511007103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.00ثانوية القصواء للبناتاحيائياالء احمد هليل مطر3891221422051010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد526.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعز الدين وادي صالح مهدي3901121411034057

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد479.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب كاظم اكرم مهدي3911321522001030

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.00ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد هاشم احمد رزيك3921621513003009

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء450.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باسم دحام تركي3931021511020121

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسماء عدنان نوري اسماعيل3942121422013008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى429.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس ابو الليل عبد3951521515001059

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.00ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد صبري محمد3961021513002008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى427.00الخارجيونتطبيقيايوب علي فاضل عباس3971321518001031

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.00اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء يوسف جواد نعمه3982221422030005

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين رحمن ريسان محسن3991421422005011

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد561.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيتبارك فالح حبتور حمود4001121422037010

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية549.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيكوثر محمد سليم علي4011021422033142

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد549.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيبتول قاسم فاضل وساك4021221422039009

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد546.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبراء طالب فرحان عيدان4031321422017028
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كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه علي مهدي اسماعيل4041321422040029

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد543.00اعدادية االمال للبناتاحيائيرقيه سمير رحيم علي4051121422011047

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد540.00ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي سجاد عباس رشيد4061321415003079

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد538.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهيام هاشم ياسين سعيد4071321422040240

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية537.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيقدس خالد عبد الكريم رجب4081021422025042

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد536.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود عادل جوهر شفي4091521411006112

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيطيبه امجد زهير غضبان4101421422010132

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيضمى كريم لعيوس عيد4111521422008134

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس محمد خلف سلمان4121521411003035

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية القانون/الجامعة المستنصرية530.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول علي عباس رجه4131521422012012

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد530.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي الماز عباس4141321422040117

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد530.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغفران حسن زغير عاتي4151521422008149

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد528.00اعدادية فدك للبناتاحيائيرغد عالء حسين علي4161421422006053

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد526.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيضحى علي كلي ظاهر4171121422026041

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد525.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء ماجد محسن كاظم4181321422038015

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد524.00ثانوية الرشاد للبنيناحيائيرياض احمد عباس حمد4191921411050016

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد523.00ثانوية االمال للبناتاحيائينور الهدى عزيز لفته عذاب4201421422041172

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد522.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد منصور حرج4211121411020018

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد521.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ علي سلمان حسين4221321424010032

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد521.00ثانوية سومر للبنيناحيائيمحمد حسين حسن جواد4231221411035034

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد519.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم ميثاق عبد الحسن لفتة4241421422016075

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيرحاب حامد كاظم عبد الحسن4251521422018043

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة النهرين516.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمرتضى محمد حميد جبر4261521411015097

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة كربالء515.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر هالل عبد الكاظم جاسم4271221411007054

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتقى محمد حسين عايد4281521422005026

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 507.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب كريم فاضل كريم4292121421015012

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمروة رياض جواد كاظم4301421422008106

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة النهرين504.00اعدادية النور للبنيناحيائيامير جمعه سعيد ملوح4311221411023018

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة الكوفة502.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعامر جمعه عباس فرحان4321921411065141

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.00اعدادية االمال للبناتاحيائيايناس طالب كاظم عباس4331121422011017

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين498.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياطياف سنجار ضاري مناور4341921422042003
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كلية العلوم/الجامعة المستنصريةهندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية593.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسما احمد والي حمد4351321522001034

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد محمد جمعه محمد4361421511027033

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين502.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيهيثم سلمان غاوي عبيد4371421511042035

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.00اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمهدي قحطان حسين مجيد4382621511012022

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد478.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى هاشم محمد قاسم4391321511006084

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية الزراعة/جامعة القادسية457.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الرزاق عبد الوهاب4401121511017041

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيهدير ناصر عبد هللا جاسم4411321522023037

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد452.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيسيف حسين عطيه نجم4421321511023016

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد447.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمسلم معلى كوين عبيد4432821517005019

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد437.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيمهدي علي عبد الحسين ونيس4441521511002069

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية434.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عباس اعليوي4451321511012078

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد434.00ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمالك محمد درع عبد4461421522028029

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد432.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد عزيز خضير عباس4471221511011029

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة النهرين429.00ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيحمدي حامد صالح محمود4481121515010026

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين421.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين عبد الحمزة ابراهيم موزان4491521511010025

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل421.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقييونس حميد مجيد حميد4502621511014092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار486.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبدور هيالن خضير عباس4511821422110009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية479.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي حازم كاظم عبد الحسين4522421411044096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة البصرة477.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهدي خضير عباس مالح4532721411007110

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين احمد جاسم فؤاد4541521422007031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات فاضل حسين عليوي4551521422004020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية457.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمسلم حسين ورور مزعل4562621413009057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعلي فاخر عبد الرحيم عطيه4572821517002019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسجاد سامي صاحب عباس4581321511011018

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.00اعدادية السويس للبنينادبيغيث بسام خالد محسن4591321211006063

كلية القانون/الجامعة المستنصريةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد534.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك حسين محمد عبد الرضا4601221222011015

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية526.00ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء حامد عيسى حبيب4611421222052026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.00اعدادية االمين للبنينادبيسجاد صباح كريم علي4621021211018012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد438.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي باسم عبد السادة وريوش4631421211007025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.00اعدادية المآثر للبناتادبيزينب عبد الرحيم علي جبر4641521222011055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي احمد جاسم محمد4651421211029053
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.00ثانوية الحريري للبناتادبيزهراء محمد احمد صالح4661421222060021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.00اعدادية االمال للبناتادبينور قيس عبد الواحد مطر4671121222011079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد نجاح عباس ناصر4681321211008114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.00ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه هيثم شامل شاكر4691421222054040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد484.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيشهد ناهض اسماعيل احمد4701421226006024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.00ثانوية الفاتح المختلطةادبيرقيه عبد الجبار عبد الرحمن شهاب4711221227005006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.00اعدادية النهار للبناتادبياسراء احمد عبد االمير سلطان4721121222056002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.00الخارجياتادبيبنين رائد حنون شويني4731521228050103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء سعد محسن سالم4741421222003077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.00اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه محمود شكر حسون4751221222041073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد475.00اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه صباح علي جالب4761221222043085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية474.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي سامي مهدي لفته4771421211040071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد473.00ثانوية التاخي للبناتادبيمروه قيس عيدان احمد4781421222017028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية465.00ثانوية الوطن للبناتادبيسرور ثامر فليح حسين4791921222120016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.00اعدادية عدن للبناتادبيحوراء جواد فاضل عباس4801321222030030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.00اعدادية الفردوس للبناتادبيوفاء محمد علوان سالم4811321222040138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.00ثانوية الفارابي للبنينادبيجواد كاظم جواد كريم4822121211025011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.00ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد الخالق سامي خضير فرحان4831121211035015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.00اعدادية الكرمة للبنينادبيانس كامل جرو مطر4841921211065012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد457.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم مزهر مهدي محمد4851521222006078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد456.00ثانوية السياب للبناتادبياسراء ستار عيدان مشكور4861021222002001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.00اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حسين حميد عبيد4871521211001079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد455.00اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى خالد عباس عبد الرضا4881321222030104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهمسه وليد عبد الواحد عباس4891421222028071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد علي حسين حمزة4901121411022004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد535.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمه عقيل حسين علي4911521422011176

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيهدى عباس فاضل كاظم4921421422056117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمنار سعدون محسن علي4931021422041025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.00ثانوية المشاهده للبناتاحيائيساره محمد سكران حمادي4941221422001020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب شاكر ثجيل جبار4951421422065162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.00اعدادية يافا للبناتاحيائينور عمار خلف عيسى4961321422031182
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم414.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء حسين عبد خلف4971421422043108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.08الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسراء احمد خضير سلمان4981021422018012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء مهدي كاظم مجيد4991121422048039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء عطا لفتة طاهر5001321422048016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية395.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيلبنى مهدي صالح مطلك5011321422035101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد429.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيرضا يوسف خضر عباس5021321511028046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.00ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقينهى محمد فؤاد عبد االمير5031221522011020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم كاظم عبد علي5041321511006070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.00ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيزيد عبد الرحمن عبد األمير جواد5051421513001007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى خليل ابراهيم حسين5061321511004040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.00اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيحسين علي عبد القادر جبر5072221511033022

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.00اعدادية صفية للبناتادبياسراء عباس حسن علي5081421222011003

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيياسر صالح هويدي لهواك5091121217014023

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.00ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيكرار محمد فجر حرز5101421215011055

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.00ثانوية التاخي للبناتادبيمريم هيثم حسن محيسن5111421222017031

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد حسين محمد جاسم5121421211031060

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.00اعدادية الفداء للبناتادبيأيه جميل صعيصع موازي5131421222033007

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد صادق وسام عبد المحسن احمد5141521211008112

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.00ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء جميل هادي بجاي5151421222050007

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيغدير عباس عجر عباس5161521222008082

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد457.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم غالب جعفر تقي5171221222046146

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.00ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد هللا ثامر عطية اسويد5181421211046034

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.00ثانوية المسك للبناتادبيمريم كاظم حلو عواد5191421222048033

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد443.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيدعاء حسين جاسم محمود5201421222025015

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسيف عبد الحسين سكران عوفي5211421211028033

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.00اعدادية العزيزية للبناتادبيمريم ماجد كطن رسن5222621222039017

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي طالب حمد جاسم5231121211030026

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.00اعدادية الهدى للبناتادبيايات لطيف بجاي شوكت5241521222007010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم رحيم صاحب عبد الكريم5251521222013052

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرواء صاحب رحمان هزيبر5261421222059029

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عبد الرضا ضاحي خلف5271521211008089
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد435.00ثانوية فلسطين للبناتادبيدر فراس يوسف مالزم5281021222032009

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيالبتول عمر صالح الدين سلمان5291221222029002

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.00ثانوية العقيدة للبناتادبيهديل علي هادي حمد5301121222015061

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد422.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر صادق هليل محسن5311421211023031

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد422.00ثانوية دجلة للبناتادبيغفران محمد محمود صالح5321021222013033

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية421.00اعدادية صفية للبناتادبيدعاء عباس حسن علي5331421222011060

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة االنبار470.00ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائييعقوب يحيى حمزه محمود5342321411051022

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيالطاهر حسين طاهر حطيحط5351521411013011

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه حسين عباس جبار5361421422065237

كلية التربية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيبنين حيدر داود علوان5371221422024023

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم446.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعقيل عمران عبد  جبر5381021411022050

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد444.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء محمد داود سلمان5391321422046030

كلية التربية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه جواد كاظم زاير5401521422005005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء خالد حسين بديوي5411521422004085

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه ناظم عباس ابراهيم5422321422050065

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.00ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمنال طه عبد علوان5432321427048007

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية436.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعالء ثجيل مشكور جبر5442421417003043

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت435.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك كاظم جميل عبد5451221422017041

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيشاهر عباس واحد حمد5462121417067017

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.00اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيبندر عدنان خميس مشعل5471121511033008

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيحنين حسين صبري شايع5481521522014010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية451.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبشرى مثنى حارث علوان5491421522065008

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد سامي خلف نجم5501521511003001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد437.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمرتضى عبد الزهره جمعه احمد5511421511027086

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد سعد خضير عبد5521421511027026

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد433.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس علي سوادي خلف5531521511005102

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى433.00ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيمهدي عبد الحليم علي حسين5542121511015012

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمرتضى جاسم خميس كاطع5551521511005191

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية419.00اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيزيد احمد جاسم محمد5562721511031009

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.00ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمفيد كاظم راهي مجدم5571421511042030

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت401.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيآيات محمد بنوان حيدر5582821522018003
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة االنبار397.00ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيانس عبد سامي حسن5591021517003001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.00ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيحوراء كامل عطيه عواد5601421522058005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية568.00ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة الزهراء ابراهيم جبار جاسم5612821222042065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية القانون/جامعة بغداد554.00اعدادية جرير للبناتادبيزهراء محمد فاضل عباس5621221222008031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد500.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحيدر ماجد حمودي رزوقي5631221211016022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء باسم محمد مشيعل5641521222008041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد عمر محمد حسين5651521211017108

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد464.00ثانوية الزقورة للبناتادبيامنه عمار منصور عبد5661121222065001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد461.00اعدادية االمال للبناتادبيرؤيا عبد الخالق خضير حمزة5671121222011032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد459.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغزل عدي ناظم جاسم5681321222014038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.00ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي ماهر علي عباس5691021211004013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد454.00اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد حيدر محمد حمزه5701221211031099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيروان ابراهيم شعالن طاهر5711321222010022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية451.00ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم تحسين فهد جمعه5721321222021042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية443.00ثانوية الفضائل للبناتادبيبتول حكيم حسين زويد5731421222019004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/جامعة بغداد442.00اعدادية الوارثين للبنينادبيتاج الدين علي عبد الساده سعد5741521211013012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد439.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيجعفر ضياء عبد عون سلمان5751121211052028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية437.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر راضي كاطع فليفل5761321211002033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد430.00ثانوية الرشيد للبناتادبيحنين محمد فؤاد نشأت5771321222020006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية425.00اعدادية الشيماء للبناتادبيبتول سامي داود شرهان5781221222017005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية425.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي طالب عبد الواحد صالح5791221211003066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد420.00اعدادية عدن للبناتادبيبلسم عماد قواي كاظم5801321222030012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية419.00اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم جاسم كاظم غافل5811421211034133

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد417.00اعدادية النجاة للبناتادبيمالك اسعد اسكندر داغر5821521222003061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ماجد كايد صكر5831521211013073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.00اعدادية الهدى للبناتادبيايه علي جاسم جبر5841521222007012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد413.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسنار حيدر صبر محمود5851421222037020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى ثائر محمود نصيف5861021222027078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.00ثانوية الندى للبناتادبيمريم عبد حسوني حمد5871421222069084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد411.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا حمدان5881521222005095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد410.00اعدادية الفردوس للبناتادبيصفا المع حسن علوان5891321222040080
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد409.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيآية صاحب خزعل سلمان5901421222028005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد408.00اعدادية البلديات للبنينادبيميثم باسم فرحان خضير5911421211034203

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية408.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر سعد كردي مزعل5921521211003032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد407.00اعدادية قباء للبنينادبيباقر عماد خنجر عبد5931521211010004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية405.00ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعلي عادل حميد خلف5941321215002019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد403.00اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء فالح منصور حسين5951521222007042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيتقى حسن وجين جبر5961521226001018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد401.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهدى مازن توفيق مهدي5971221222046184

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء جودت عبد الكاظم علوان5982621222040012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.00اعدادية فدك للبناتادبيشيماء ستار خليفه ضائع5991421222006059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.00ثانوية الرتاج للبناتادبيساجده ضاحي ناجي لفته6001421222050018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية394.00اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء سعدي حمزه غيدان6011321222022045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد394.00اعدادية العزة للبناتادبينرجس حسين احمد عبد6021221222036057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيمحمد سعدون كاظم مجباس6032321217015026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد391.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين عبد األمير خير هللا حسن6041421211035038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.00ثانوية الوطن للبنينادبيياسين سالم تميم سويدان6051921211094029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي فرحان صدام حسن6061421211023165

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.00اعدادية الهدى للبناتادبيبنين كاظم طعمه حسن6071521222007017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.00اعدادية االصيل للبناتادبيشهد حسين سعيد خلف6081121222005033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية384.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سلمان حسن عبيد6091421211023260

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس سلمان فرج سحاب6101421211031037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد علي سجاد كاظم وهيب6111421211025078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية377.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيبنين عمار غركان جابر6121421222037005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسن عبد حسن كطوف6131521411003013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرواء عالء اسماعيل محمد صالح6141421422044063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد الباقر حامد عطية هاني6151521411004039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية433.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسن كامل6161021422023019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى467.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم يونس عبد الصاحب جبر6171321522004037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية445.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عباس مزبان6181521511017072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الحميد عبد الكافي شنين6192921524004002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.00اعدادية بغداد للبناتادبيشيرين محمد صبحي رشيد6201321222001037
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية407.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنت الهدى ماهر جبار علي مراد6211521222010014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد398.00ثانوية الشجعان للبنينادبيفراس جاسم عبد المحسن علي6222621211046067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد396.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة ابراهيم حيال ايدام6231421222011161

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية395.00ثانوية الرافدين للبناتادبيصفا عباس فاضل محمد6241321222019024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.00اعدادية التقى للبناتادبيبنان سلمان سلطان حميد6251121222012024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.00اعدادية النعيم للبناتادبيزينب لفته داخل حسن6261421222009051

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.00ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء حسين مراد جبر6271121222068003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة ديالى464.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد العباس محسن عبود6282621422044027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى عدنان اسماعيل جالب6291521222013057

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى375.00ثانوية الزهور للبناتادبياسراء سلمان ياسين طه6302121222024001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.00اعدادية الرميلة للبناتادبيامنة قاسم حسين علي6311521222004007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.00ثانوية الرباب للبناتادبيرقية جثير حزام محي6321521222012010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة368.00اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحامد رشيد عباس حمادي6331021217011004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي صادق رحيم حامد6341321211017084

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيود عدي صبحي نوري6351321422016093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.00اعدادية الرمانة للبنينادبياحمد علي عجاج اسود6361921211112003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد457.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء رياض محسن رضا6371421222059017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.00اعدادية الرمانة للبنينادبيمحمد سالم مطر كعود6381921211112037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين محمد محمود مزبان6391321211012028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين كاظم عبد هللا شرقي6401121222022008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية433.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء علي عباس جميل6411221222007029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم كاظم محمد حمزه6422621222004035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.00اعدادية الفداء للبناتادبيسجى حسين عبد هللا عبود6431421222033032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االعالم/الجامعة العراقية416.00ثانوية التألف للبناتادبيضحى حسين حمود حمد6441021222043038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.00اعدادية الريف للبنينادبيوليد جمعه فرحان سعيد6451221211026042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد411.00اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء ظاهر صادق مهيهه6461421222056023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.00اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى اسامة جمعة عليوي6471121211027116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.00اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه فاضل بداي صابط6481521222016064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.00ثانوية سامراء للبنينادبيحسين عبود منعم حسين6491421211030012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد403.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء محمد حسن جاسم6501221222021042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.00اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرزاق عبد الجبار حكمت عبد القادر6511021211014039
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.00اعدادية النورين للبنينادبياحمد عماد وردي خلف6521421211004003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد401.00اعدادية حماة للبناتادبيمها شهاب احمد مطلك6531121222025100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.00اعدادية حماة للبناتادبينور كاظم سلمان مري6541121222025113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيامنه مجيد نجم محي6551421222059008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد394.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى رحمن عطب محيسن6561521211008130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد391.00اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر محمد رحيم سرهيد6571021211022039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيماهر مهدي يعكوب سوادي6582221211069045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.00اعدادية الرمانة للبنينادبيمبارك احمد عبود احمد6591921211112033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد387.00اعدادية االصالة للبناتادبياميره عثمان خلف عبد6601121222024004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد387.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم حيدر سهيل نجم6611221222029023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.00ثانوية المهيمن المختلطةادبياحمد علي محمد غبن6622121217042001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائينور الهدى بهاء سامي ناصر6631421422056109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 431.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيرقية فرج حسين بدر6642821422010038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين رياض فاخر لعيبي6651321411012038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد424.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيهبه مسلم هادي سايه خان6661321422033065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد419.00اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الكاظم عاشور6671221411023095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.00اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى نوفل عبد هللا عبد االمير6681221411023159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عبيد رمضان محسن6692321411017098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياالء سلمان داود سلمان6702121422002013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه مهدي مطر علي6712721422048052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.00اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء حسين كرم هللا عطيه6721421422043067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة سامراء411.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيعالء رحيم خوين لفته6732421411033073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب عواد حميد عبد علي6741121422040071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين شبيب جاسم6752221411004242

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم403.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيعبير حسين احمد محمود6761421422031019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الكاظم جمعه6771421424033006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد418.00اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه حيدر خضير عباس6781121522025021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير فاضل حنون عيسى6791521511013005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر علي حسن حريجه6801521511005065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.00ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه نزار محمد محمود6811021522025016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسجى هاشم خليل كاظم6821321222010030

132 من 22صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين502.00اعدادية البصرة للبناتادبيايمان حسين مراد كاظم6831121222043007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد396.00اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه باسم محمد كاظم6841321422031120

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.00ثانوية سامراء للبنينادبيعلي رعد جبر نعمه6851421211030035

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد429.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد ماجد حطحوط رضا6861321211029023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد391.00اعدادية المستقبل للبناتادبيهاجر فؤاد فاروق محمود6871121222036046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمجتبى علي جواد كاظم6881121211052111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسرمد احمد صبار حمادي6891321211004027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.00اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد علي حسين هالل6901021211013038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.00اعدادية البشير للبنينادبيامير منخي جبر ترف6911421211033014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية394.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم نجم حميد سالمة6921121422048082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيداليا عماد خليل نصيف6931321422039064

كلية الطب/جامعة البصرةكلية الصيدلة/جامعة الكوفة596.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عمار عبد االمير عبد الوهاب6942521424022069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرةكلية طب االسنان/جامعة الموصل595.64اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنا خضر يوسف ابراهيم6951721422054099

كلية طب الزهراء/جامعة البصرةكلية طب االسنان/جامعة بغداد595.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك رجب حسين علي6961921422053028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرةكلية الصيدلة/جامعة الكوفة595.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكريم باش6972521413031390

كلية طب االسنان/جامعة البصرةكلية الطب/جامعة البصرة597.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن عبد االمير كاظم خليفه6981621411018012

كلية الصيدلة/جامعة البصرةكلية طب االسنان/جامعة البصرة591.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن كاظم ذاري ثامر6991621411073004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيامنه صادق عبد الكريم حمود7001621524066004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد رمضان جابر شديد7011621511032178

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسنين علي زوير جودة7021621511030006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة عدنان بدران هزاع7031621524021008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الرحمن حسن جاسم7041621513006029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.00اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد عادل جبار جابر7051621511014037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين نوري صالح خضر7061621513071040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي حسنين محمد هادي عبد هللا7071621513123031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.00ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيناصر حيدر ناصر عبيد7081621513010056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيجاسم مكي جاسم عوده7091621511075003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.00ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعباس عطيه هندول أحمد7102221517057017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعباس ناصر عبد عودة7111621513016034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسن طالل7121621511020009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب حميد محيسن ناصر7131621522064032
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الرحمن هنو لعيبي7141621413060027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةالناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيتقى عبد العباس نعمه شناوه7152221424043023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة561.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد مزبان7161621424018014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبد الحسين مريعي7171621522043061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة572.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عمار صاحب حردان7181621413123134

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.00اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين عبد السادة خضير السلطان7191621411057013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقييعقوب يوسف يعقوب يوسف7201621513016066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين سعيد نوري ضيدان7211621511048048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي عبد الستار جابر خلف7221621511058058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.00ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينتطبيقيسجاد لقمان كاظم انتيش7231621513103004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة577.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاتن ماجد كاظم حمزه7241621424024079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيفضل هللا وسمي عيدان سلمان7251621413071032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة531.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان فرج جابر7261621424047017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي رحيم عبد علي7271621511018035

كلية العلوم/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيساره احمد عبد هللا مجيد7281621426001042

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء خالد لطيف نفاوة7291621422004027

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة557.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عبد هللا دلي لفته7301621411073020

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.00ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيمريم عامر جواد جعفر7311621422072023

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه فؤاد امين عثمان7321621422005037

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب عالوي حسين علي7331621422009034

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد جعفر جاسم عبود7341621411026048

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.00ثانوية المآثر للبناتاحيائينور الهدى عباس عطيه عجيل7351621422100045

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيتبارك جاسم فيصل فاضل7361621422059011

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمة جابر طاهر حبيب7371621422045032

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيشهد عاشور كاظم حماد7381621422021063

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيروان خلف محمد خلف7391621422064057

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة513.00اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيكاظم عباس منور نجيرس7401621411057036

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمعصومة خير هللا علي عاتي7411621422046045

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.00اعدادية البيان للبناتاحيائيايات محسن حنضل خفي7421621422048005

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية509.00ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمرتضى عبد الغفور حميد عودة7431621417001013

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه استبرق علي فاخر7441621424008035
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كلية العلوم/جامعة البصرةقسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيميعاد لفته ساجت حسين7451621424018027

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة480.00اعدادية النور للبناتاحيائينور باسم محل شريف7462221422042297

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة478.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور العين مجيد سوادي جعفر7471621422064127

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيغفران حسين طبك جودة7481621524019018

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.00ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين عبيد عويد ثاني7491621515005043

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيساره طاهر محسن عبد الحسين7501621522021022

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.00ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقياحمد جواد خطار مكي7511621513001001

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيآيات مال هللا سبتي عذافه7521621522021001

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار502.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين عبد نعيمة خنجر7531621522036011

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة الكوفة499.00ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عيسى كاظم مهاوش7541621513010048

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيداود حسين هالل فعيل7551621511037035

كلية العلوم/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعباس معروف صباح حاجم7561621511040034

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية463.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد ذو الفقار فاضل عبد الحسن7571621513015052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة470.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين طعمه شياع معيدي7581621424024018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة463.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبنين صالح لفته محمد7591621422089010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.00ثانوية الكرار للبناتاحيائيزهراء احمد خلف لفته7601621422088010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة ديالى449.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسالم كامل عباس علي7612121411003065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار436.00ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعلي فالح كاظم عبود7622421417006015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة506.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيعال فاضل عبد الكريم ظاهر7631621422018022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة491.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول احمد راضي جاسم7641621422046009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة466.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم عبد المجيد سلمان حسين7651621422045044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد عقيل لطيف سلطان7661621422015048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.00ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيرضا ثمين عبد الحسن محمد7671621513118006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار492.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكاظم صباح رحيم جودة7681621511038052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب طالب لعيبي حسين7691621522016022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار470.00ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين داخل ناصر خزعل7701621515011035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة465.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسجاد خالد عبداللطيف غلوم7711621511045035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي جاسم ناصر جاسم7721621511034097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة461.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد رحيم سلطان7731621511011074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية454.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد العزيز عبد الرحمن7741621511032183

كلية القانون/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهنادي اسعد عبد الخضر عثمان7751621222036088
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كلية القانون/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة507.00الخارجيونتطبيقيابو الحسن ماجد عبد الحافظ حسون7761621518001010

كلية التمريض/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمة داود سامي طه7771621424072188

كلية التمريض/جامعة البصرةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.00اعدادية االريج للبناتاحيائيتبارك كاظم علي عبادي7781621422062009

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرملة مشكور شالكه جبار7792421427008066

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.00الخارجياتاحيائيغفران علي ناصح مشاي7802221428050383

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيذو الفقار جامل عوض ضجر7812921411019061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية386.00اعدادية زينب للبناتاحيائيرنين هيثم فرج عبد الرزاق7821421422043099

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.00ثانوية الغفران المختلطةاحيائيعمر متعب ناصر حسين7831021417001015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد ماجد كاظم سفيح7842221411066011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء ابراهيم بخيت حمد7852321422008056

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.00المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيرباب علي محيسن كسار7862221427018003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة واسط383.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه رضا ياسين سلمان7872621422035090

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى قاسم عبد الجبار حسين7881621422043075

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيكوثر كاظم زيارة صكوك7891621522055033

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينبأ علي عبد العباس حسين7901621522051122

كلية الزراعة/جامعة البصرةقسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية377.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقياية زهير عبد النبي عبود7911621522003005

كلية الزراعة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 375.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مرتضى مهدي عبد7921621522058044

كلية الزراعة/جامعة البصرةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه فاروق عبد الحليم مهلهل7931621522043063

كلية الزراعة/جامعة البصرةقسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية367.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيحوراء عباس عيسى ابراهيم7941621526002099

كلية الزراعة/جامعة البصرةالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيسارة رافد عاشور عبد الحسين7951621524064006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياية سالم عوده حمزه7961621222060008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة472.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء خالد عبد الحسن حميد7971621222076029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.00اعدادية الفواطم للبناتادبيمالك ياسين عبد الرحيم خليفه7981621222017049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة463.00ثانوية االهلة للبناتادبينور الهدى جاسب مجيد عيسى7991621222104027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة458.00ثانوية االهلة للبناتادبيهاجر عبد هللا طالع دحيالن8001621222104031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة454.00اعدادية البتول للبناتادبيضحى بركات خلف عاتي8011621222066041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي رضا كاظم عبد هللا دهش8021621211081135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.00الخارجياتادبيزينب شاكر حمد مشعان8031621228050696

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة437.00ثانوية االمجاد للبناتادبيشمس علي حسن محمد8041621222099015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة435.00اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء اياد حاتم نعمه8051621222045036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب عبد االمير شحيت عاتي8061621222069032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة416.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسن احمد حميد حسن8071621211024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمجتبى محمد طارق داود8081621211047050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.00اعدادية العباسية للبناتادبيزينب اسعد علوان مختار8091621222057015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة407.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد علي حسين علي8101621211047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة405.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء جواد حوشان شريف8111621222042037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة498.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيضحى نعمان فاضل عطية8121621422004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر380.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن طالب عواد حسين8132221411013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.00ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة توفيق مهنه جاسم8141621422077046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.00ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين علي حسين علي8152221417034015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان فاضل سلمان8162521424015049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار377.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء هيثم حسين علي8172221422047052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االثار/جامعة الكوفة376.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار حسين عبد الزهره مطلك8182221411021178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيموسى كمال ناحي شجر8192621411022218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة الكوفة374.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل عباس جاسم8202521413024111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب اركان جبار كريم8212221422057058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة368.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجعفر عماد صادق موسى8222221413023026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك عوده اسماعيل ضيدان8232821422009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.00ثانوية االهلة للبناتاحيائيدعاء علي عذيب فاضل8241621422104026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيطفوف عفيف وصي موسى8252221424043070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمنتظر مبارك عليوي حسون8262221411018185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.00اعدادية االطهار للبنيناحيائيعاصم سهل ابراهيم عباس8272221411032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى جبار عدنان نايف8282221411035181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة447.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين فرحان عالوي مهدي8291621511031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي عادل محسن مناتي8301621511010076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء443.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم اسماعيل سويد8311621515008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد عدي احمد علي8321621513016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة الكوفة435.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر شهاب حمد بارج8331621511037031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة430.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين جاسم محيسن عليوي8341621511035035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقيبدور خالد عبد هللا عبد الرزاق8351621522052010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية421.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء هادي بدوي عبد هللا8361621522036032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة383.00اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء سالم كاظم حسن8371621222017023
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس راضي8382421422041069

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.00ثانوية بابل المختلطةاحيائينبا عامر شنين عكلة8392221427046014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء362.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيايات عبد الزهره جبوري حسين8402921422015007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار361.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد مطلك موسى8412221424061015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة438.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقينرجس فالح حسن عبادي8421621522005047

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة419.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسام فيصل خشن ساجت8431621511035021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية417.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى هادي عبد الكاظم جعفر8441621513121024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة418.00ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيحوراء عمار رزوقي عيسى8451621222098006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.00اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن هاني محل غيالن8461621211043011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد جبار محمد مهبش8472821211009002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيعلي نعمه لهمود شندوخ8482221417004006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين جاسم عبد هللا8491621413063003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيعلي ناظم كريم شيلم8502221417042022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم فنجان كاظم محمد8512921411020339

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة409.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر رائد مكي صبر8522221411025033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407.00اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس ثائر عويد فايز8532221411048032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط402.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعالء كامل عناد حسين8542921411003037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط398.00ثانوية مرج البحرين المختلطةاحيائيحيدر عبد هللا حذوان فياض8552221417080007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدعاء عبدالعالي خواف شغينب8562921422001060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء علي جواد رحيل8572421422011067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبة سعد خزعل ياسر8582221422049052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب حموز عبد حنشول8592521422022512

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار468.00اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء حسين بدير نعيس8602221522006016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة450.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينهى محمد عبد الزهرة صالح8611621522004016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة بغداد433.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمسلم فهد عبد الجليل عبد8621621517006069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية432.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد وسام مؤيد غانم8631621511006160

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى424.00اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحسين شعالن معارج جياد8642221511022022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمهدي لفته عبد الرضا جابر8651621511076056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.00ثانوية االهلة للبناتتطبيقيضحى خالد شاهين صافي8661621522104029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 418.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيام البنين محمد سالم شرهان8671621522005002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 414.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيهبه محمد سالم شرهان8681621522005050
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيساره عبد هللا فاضل عبد هللا8691621522089024

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى463.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمسافر جابر جياد صحن8702921215004152

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.00ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياحمد سريب عبد عذافه8712921217008001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.00اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر زهير عطية كريم8721621211070020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.00ثانوية البشرى للبناتادبياسراء عبد الحليم عطيه سلمان8731621222106002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التمريض/جامعة البصرة567.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب مالك جودة محمد8741621424044048

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة ذي قار513.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء ساجد عبد هللا شنيار8752221422003033

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه معين فاضل غالب8761621522005041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة478.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم علي عبيد ظهير8771621422043100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة478.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنان عبد غافل عواد8781621422082007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة475.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه رياض مكي عبود8791621424072208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة462.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيميعاد جاسم سرحان رداد8801621422036106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة الكوفة458.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عباس كزك بعيوي8812321411060071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم علي جاسم جابر8821621422071102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد حسن عبود عوده8832221411059088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب ماجد لطيف غيث8841621422035048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة سومر445.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد مطر محمد8852221424017053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي هادي متعب طاهر8862921411019133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.00اعدادية الحمار للبنيناحيائيهاني علي رجيب كريم8872221411040040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة439.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين صالح حسن8882221411012080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.00ثانوية الشام للبناتاحيائيمريم ناظم عبيد تايه8891621422077063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر437.00اعدادية النور للبناتاحيائيبيداء جاسم جعفر كريمش8902221422042061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة436.00ثانوية النبأ للبناتاحيائييمامة رائد غازي ايوب8911621422040043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب معن حصيود كاظم8922221422077148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة501.00ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم كوكس مغامس8931621522088006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عالء جميل جبر8941621524066025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة481.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيعذراء مكي صبري ياسر8951621522058050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة474.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيعذراء عقيل محمد خلف8961621522051088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة468.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيشهزنان عباس خلف عبيد8971621524022024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة459.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد علي صالح حيال8981621511062052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة452.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيايالف براق عبد المحسن علي8991621522089005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء447.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد هللا جابر9001621511035123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة ذي قار445.00ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيستار جبار عبد علي تايه9011621511083011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمازن محمود جمعه يوسف9021621511032165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقية رياض عبد الحي سلمان9031621522054022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقينرجس باسم نعيم سالم9041621522045042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.00اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيبتول رحيم عويد دراغ9051621522026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية اللغات/جامعة بغداد467.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد نعمه حلبوص رضا9061621211019008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.00ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء قصي غازي ابراهيم9071621222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية/الجامعة المستنصرية443.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيهاشم ابا ذر محمد جري9081621211075038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان442.00اعدادية العباسية للبناتادبينور يحيى جواد عبد الواحد9091621222057045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيضحى ميثاق عادل محمد9101621222047023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة423.00ثانوية الصباح للبناتادبينبأ عالء قاسم ناصر9112021222078033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.00اعدادية العباسية للبناتادبينورا مؤيد رحيم عبد الواحد9121621222057046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب عالء خليل شندي9131621222029043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك415.00ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيسجاد رحيم عبيد حسين9141621215009019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد389.00ثانوية االضواء االهلية للبنينادبيمنتظر فاضل واجد جودة9152221213040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.00ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد عبود محمد عبود9161621211044008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.00ثانوية دار الندوة المختلطةادبيابراهيم رحيم جداح عنبر9172221217015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة430.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيحنين صالح لفته محمد9181621422089015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيتبارك مهدي جبار جاسم9191621524009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة577.00اعدادية األبلة للبناتادبيمالك عبد الصمد عيدان عجيل9201621222016052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.00اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبتول عبد هللا حنتوش جياد9211621222026006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.00ثانوية المآثر للبناتادبيزينب محمد تالي طالب9221621222100017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة442.00ثانوية العلياء للبناتادبيهبه هادي عبد االمير حسين9231621222052073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيايمان فايز علي عبد الحسن9241621222042010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيام البنين هاشم بناي صالح9251621222042004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى حيدر عوده راشد9261621222090063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين داود سلمان9271621222038023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اللغات/جامعة الكوفة374.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتقى البتول عصام لفته حسين9282521222035022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة364.00اعدادية صنعاء للبناتادبيساره مسعود خشن مسعود9291621222046027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة414.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينبأ محمد لفته حسن9301621422059043
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغدير احمد عبد الرضا خضر9311621422055040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة462.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيكوثر عقيل طاهر جاسم9321621522045038

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة508.00اعدادية العروبة للبناتادبياثار حكيم رحيم شياع9331621222061001

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين حسين فدار صبيح9341621222036017

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة471.00الخارجيونادبيحسن مؤيد حسن عبود9351621218001622

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيصابرين مرتضى نجم فزع9361621222089035

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.00اعدادية الهارثة للبناتادبيشمس حيدر ساجت مجيد9371621222021037

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.00ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزينب علي حسين مكلف9381621222098009

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.00ثانوية االمجاد للبناتادبياسيل هادي دارا مهدي9391621222099002

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اللغات/جامعة بغداد422.00اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر مرتضى قاسم جحيلي9401621211014020

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة هاشم مهدي عبد االمام9411621226002047

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.00اعدادية حيفا للبناتادبيبتول سعد راشد ابراهيم9421621222045013

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.00اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين رحيم غازي حسين9431621211056007

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة389.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيفائز محمود راضي سلمان9441621211019110

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.00اعدادية المتنبي للبنينادبيبدر عبد الصمد بدر عبد الوهاب9451621211006013

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.00اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم منقذ جاسم محمد9461621211054010

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهدى فالح حسن فرحان9471621222082040

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة2372.00الخارجيون ادبيزيد سعد عبد نغيمش9481621218002202

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.00اعدادية الهارثة للبناتادبياسراء سجاد عيسى عبد العباس9491621222021001

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.00ثانوية النبأ للبناتادبيبنين علي محمد علي جنجون9501621222040005

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشهد منذر ابراهيم حسين9511621222042073

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة357.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد رائد عبد اللطيف عبد الوهاب9521621211061100

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة355.00ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم عثج راضي9532821211004021

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.00اعدادية سبأ للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين9541621422019030

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيود علي حسين هادي9551621424001052

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.00ثانوية االهلة للبناتاحيائيزهراء علي عذيب فاضل9561621422104034

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى384.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين علي صادق جمعة9572621411020020

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة472.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهاجر عباس قاسم محمد9581621522089045

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيامنة محمد مصطفى ابراهيم9591621522055005

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي وليد قاسم محمد9601621511055148

كلية علوم البحار/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسن علي9611621411019008
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كلية علوم البحار/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة الكوفة368.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياياد حميد مياح زغير9622521411031008

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة الموصل593.96ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيتبارك غسان محمد حميد9631721424024006

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة نينوى590.92ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر هاتف فاضل خليل9641721411022096

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة البصرة590.00ثانوية الموفقية للبناتاحيائيهبه طه احمد رضا9651721422037063

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم549.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيصالح الدين عياش حسين فندي9661821511015034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.00ثانوية القوش للبناتتطبيقيسونيا سمير توما ابراهيم9671721522027008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل534.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزام عبد الرحمن حمادي9681721511002010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييوسف احمد سالم احمد9691721511026088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.00اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعلي حسين حمود طلك9701721511104018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل480.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر افريح بالل عواد9711721511003009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحسان احمد محمد فتحي9721721411011009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل505.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائيوالء سمير محمد يونس9731721422035050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل478.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقييوسف حسن محمد صالح ابراهيم9741621511042105

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الملك ايهاب محفوظ عبد المجيد9751721511005037

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.00ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمحمد سلطان محمد صالح9761721511041023

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمد مصطفى خليل9771721513025008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيزكريا تركي ذنون يونس9781721511009014

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت548.00اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيمهند عماد نصر مطر9791121511036042

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل543.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيبكر اكرم محمد نذير بشير9801721511028012

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.00ثانوية حكنة للبنينتطبيقيعثمان عبد هللا احمد ياسين9811721511101009

كلية العلوم/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايالف اديب محمود صادق9821721424018008

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.00ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيبردى عمار محمود محمد9831721424014002

كلية العلوم/جامعة الموصل(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأمجد ناصر أمجد ناصر9841721411012019

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرهف خليل ابراهيم احمد9853121422009073

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة نينوى549.00ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيريام ابراهيم محمود محمد9861721421207004

كلية العلوم/جامعة الموصل(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.00اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ محمد سالم مجيد9871721422054250

كلية العلوم/جامعة الموصل(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر حسين حسن علي9881721426001311

كلية العلوم/جامعة الموصل(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.12ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيفاطمه احمد محمد زكي حامد9891721422083015

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيشالش عبد االله محمد امعيد9901721411181012

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل529.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيسليمان عبد الغفور سليمان علي9913321417001006

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان وعد هللا صالح حبيب9921721422057043
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كلية العلوم/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.00اعددية الفاو للبناتاحيائيتمارا محمد غازي عوفي9931721422006041

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.00ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائييوسف حسين نوري اسماعيل9943321417005006

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.00ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعمار حسين فاضل مرعي9953121411007020

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور خالد محي الدين يونس9961721522054037

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأيمن بشار محمد ذيب حسو9971721511135004

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم احمد جاسم9981721515002280

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة394.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيصبار عداي هادي عاشور9992521511001076

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل392.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيامير هيثم حسن جبر10002721511016002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيزينب عدي علي ياسين10011721422060027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة كركوك478.32ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسيل محمد علي حمد10022021422017011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغصون عامر عبد سلطان10031721422045141

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة تكريت475.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمه خضر ياسين حسين10041721422036049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية466.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد غازي سليمان عباس10051721411080008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآمنه فنر عبد الستار عبد الكريم10063321427014002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد العزيز يونس احمد عمر10071721411009062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل446.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيرهف منيف علي خلف10081721421152004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيإبراهيم محمد محمد هاني سعيد10091721411016001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلقسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.00اعدادية سارة للبناتاحيائيليلى ابراهيم ماميق سلطان10101721422019072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة سومر435.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيايمان عبد الحسين كوالي عبد10112221422061010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خلف وسمي10121721411007076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى391.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمروان قادر حمد خلف10131821413022012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعلي رشاد اكرم مصطفى10142021411080031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة الكوفة383.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيعباس كمال كريم حسين10152521411035088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة واسط464.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمثنى عمار عزيز فارس10161721511010023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل383.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب محمد قاسم حسن10171721522080019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية382.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد عبد الناصر عبد الرحمن حسين10181721511012007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل371.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي محمود عبد الهادي عبد الغفور10191721511026056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصعب رعد محمد احمد10201721515002450

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد عدنان حامد محمد علي10211721511025051

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيرسل محفوظ عبد هللا ابراهيم10221721522093004

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك احمد علي مهدي10231721422072024
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قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل433.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبيداء ميسر عبد هللا احمد10241721422055034

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود بشار محمود نجرس10251721411008359

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدلجين طارق خالد علي10263321422003013

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل408.00ثانوية الفياض للبنينتطبيقيجالل ابراهيم عبد هللا محجوب10271821511117005

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.00اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيريان مشير ذنون حامد10281721211016007

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمريم نزار اليشع زورا10293321222002048

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيمها طه عبد العزيز عبد هللا10301721222042074

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.00ثانوية تل الشعير للبنينادبيعمار حمزه عمر عالوي10311721211052016

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.00اعدادية الشهاب للبنينادبيامير زياد جاسم غربي10321721211134010

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيرانيا بشار رجب محمد10331721222005020

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية484.00اعدادية النيل للبنينادبيشريف وعد هللا شريف حسين10341721211027024

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية481.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبياحمد عجيب خضر محمد10353321211002002

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.00ثانوية االخوة للبناتادبيداليا نادر عمر عبد الكريم10361721222104003

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.00ثانوية القصر للبنينادبينهى ذنون جمعه علي10371721221185002

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل472.00اعدادية االصمعي للبناتادبيايالف عبد هللا حسين فرج10381721222056006

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل465.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيراكان شعالن محمد سلطان10391721211005021

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحسن رضوان حسن احمد10401721211005015

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل523.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران حمزة عارف نايف10411721422042117

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياحمد ياسر محمود علي10421721411057003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.00اعدادية الحكمة للبنينادبييونس احمد عبد ابراهيم10431721211009093

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعارف عبد الرزاق خليل محمد10441721215002123

كلية التمريض/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة الموصل571.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس منهل عز الدين مصطفى10451721426001350

كلية التمريض/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة الموصل569.40ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياالء عبد السالم سعيد عثمان10461721424011015

كلية التمريض/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل566.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعبير ثامر حمدون مرعي10471721424011095

كلية التمريض/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرشا شيخو ناصر رشو10481721422015027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل557.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمريم خير الدين علي رؤوف10493321422002097

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.00ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيمشعل عبد هللا سالم خضر10503121411007029

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزبيدة الزم سالم داود10511721424010017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياآلء ياسين عبد هللا عبو10521721422064010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيتركي احمد محمود عبد هللا10531721411007038

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل434.00ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيدعاء علي احمد ياسين10541721424016006
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصلالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأماني فرهود فليح حسن10552021422042004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل409.00اعدادية المربد للبناتاحيائياالء سعد غانم احمد10561721422058009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلقسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل408.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد جالل مجيد عبو10573321417015026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيابراهيم حازم حسين جاسم10581721411058003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل360.00اعدادية حمص للبناتاحيائيخديجه محمد علي شريف صافي10591721422069034

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيدالل حسين علي حسين10601721422032065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.00اعدادية اليرموك للبنينادبياشرف احمد فاضل عباس10611721211003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.00ثانوية كنجان للبناتادبينور محمد خلف خضير10623121222010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.00اعدادية االمجاد للبنينادبييونس طه فتحي عبد هللا10631721211026080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.00اعدادية العبيدي للبنينادبيسالم صالح محسن حسين10641921211024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل453.00اعدادية قرطبة للبناتادبياسراء عامر صباح عزيز10651721222002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.00اعدادية الراية للبنينادبيمحمود فارس طاهر محمد10661721211025068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.00اعدادية ربيعة للبنينادبيصباح عكيل اسعد علي10671721211104038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.00ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيبشرى الياس محمد حسن10681721221131001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل416.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر عماد فوزي عبد10691721211147077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412.00ثانوية البعاج للبنينادبيمفرج هليل خليف نهار10701721211045098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل412.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد اياد شريف احمد10711721211017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االعالم/الجامعة العراقية408.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف هاتف هادي صالح10723121211003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل398.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياسراء احمد عبد هللا حمه10731721222098003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.00ثانوية االخوة للبناتادبيرانيه محمد سليمان محمود10741721222104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايالف سمير جليل جاسم10751721222080004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت383.00اعدادية ربيعة للبنينادبيزيد مخلف حسن همش10761721211104030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.00اعدادية صفية للبناتادبيرانيه عمر حازم فائق10771721222062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل373.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيدنيا رعد مجيد حمادي10781721222067016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك463.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيغدير عقيل طه حسن10791721411065052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل440.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيكوزي ميرزا الياس كتي10803321427004051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل419.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيسجى احمد محمد حسن10811721422059032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة رضوان عدنان محمد فائق10821721422055100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.00ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسن باسل محمد قاسم10831721411063004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل378.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمارية محمد رمضان سليمان10841721422002234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة تكريت378.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود نواف شعبان صالح10851721415001192
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 372.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مشكور عبد االمير برهان10862421413010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى370.00اعدادية حمص للبناتاحيائيايات وليد محمد حامد10871721422069016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسراء طالل احمد حمد10881721424013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى369.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيضحى مؤيد عطيه حسن10891721422081040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ احمد شعالن حسن10902221424003144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية466.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق سعد عبد الرزاق يحيى10911721513023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحازم ثامر شهاب جرجيس10921721511007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية423.00ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيرسل محمود علي منصور10931721527012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى413.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمود عبد العزيز سبتي لطوفي10941921511066035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك409.00ثانوية شايستة للبناتتطبيقيزينب رحيم علو مدحي10953121522005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل373.00اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيبسمان حسن درويش حسن10961721511058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيايه يونس ابراهيم سليمان10971721522053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد حلمي إسماعيل حامد10981721511016031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد صالح10991721411091047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.00ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيمروه جمعه صالح خلف11001821422109024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزهراء شامل قاسم داود11011721422036060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل489.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عبد الكريم احمد11021721424024039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة االنبار487.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيحارث عمار ايوب سعيد11031721411007040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينور جمال عويد محمد11041721422009097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى486.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره فالح يحيى احمد11051721424013058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينعم صفوان توفيق ابراهيم11061721422003155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكوثر حسين هاشم بكر11071721422072061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل480.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيالزهراء سعد عساف حسن11081721422057019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.00اعدادية الزهور للبناتاحيائياساور طه حسن محمد11091721422057005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل475.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهنيه حسين محمد احمد11101721422049198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل474.00ثانوية وانه للبناتاحيائيشام محمد احمد عبد هللا11111721422046021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائياسيل جالل طه محمد11121721422051019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.00ثانوية المزرع للبنيناحيائينور اكرم ابراهيم عبد هللا11131721411163024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك460.00ثانوية ابليج للبنيناحيائيدهام فرحان عبد هللا حمود11141721411199004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحنان عباس سليمان زينل11151721422007025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد العظيم جاسم محمد11161721511147020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل462.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيوالء احمد نواف صالح11171721522051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل455.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيايمان احمد طه عبد الرحمن11181721522032008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة449.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد عبد اللطيف عالوي خضر11191721511001039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد نشوان محمد سعيد11201721511026013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل436.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييحيى قاسم يوسف حمدي11211721511009044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيوئام حسن محمد فرحان11221721522053029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل435.00اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيجاسم محمد صالح عبد11231721511080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل434.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيفرج محمد حمدو عزو11241721511135043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل432.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطه علي عبد االله محمود11251721511017045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل422.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقينسرين سالم محمد عباس11261721522032031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى420.00ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيعثمان عبد القادر محمد يوسف11271721511055010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل419.00اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيسلوى الياس علي احمد11281721522023015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل409.00اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد هاشم محمود ظاهر11291721511027006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل402.00اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسين صابر شناوه جنجر11302321511040006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى401.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن فيصل حامد عبد الرحمن11311721511134035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل400.00اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيفاطمة اياد علي محمود11321721522056026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيشهد حسنين علي هادي11331021522036025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل391.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييونس اكرم يونس هادي11341721511017131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية384.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيرغده ذنون يونس طه11351721524024002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل377.00ايسر- الخارجيات تطبيقيفاطمه يونس محمود احمد11361721528060072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيمريم محمد عواد محمد11371721222072042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيمحمد حسن هايس عبد هللا11381821211048035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.00اعدادية الرضواني للبنينادبيثامر خالد محمد احمد11391721211147022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.00اعدادية االمجاد للبنينادبيحسن ابراهيم عزيز احمد11401721211026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.00ثانوية الكوير للبناتادبياسماء مرعي حسن ياسين11413121222018001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيدنيا عادل عبد عزيز11421721222098007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.00ثانوية الجرن للبنينادبيحمد محمود حمد محمود11431721211029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.00ثانوية المصطفى للبنينادبيدينا فارس مخلف جدوع11441721221075006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.00اعدادية القيارة للبناتادبيبراء محمد مطلك محمد11451721222013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.00ثانوية الموالي للبناتادبيانفال سبهان محمد صالح حمود11461721222097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيعماد اخليف اسماعيل هادي11471721211061025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.00اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد حميد محمد جاسم11481721211147003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.00ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيأزهار عبد الخالق سلطان عبد هللا11491721226002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل476.00اعدادية الخنساء للبناتادبيغفران غانم حميد حسين11501721222041035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.00ثانوية الشورة للبنينادبياحمد طارق احمد محمد11511721211033003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل463.00اعدادية النيل للبنينادبيمهند صالح حمد جاسم11521721211027077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل455.00ثانوية تلكيف للبناتادبيحسينه محمد جرجيس عبوش11531721222025009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل446.00اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الكريم عيد عبيد داود11541721211104048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية القانون/جامعة نينوى443.00ثانوية بئر الحلو للبنينادبيصفية طه احمد ذياب11551721221189003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل435.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيوسن عادل عبد السالم احمد11561721221073019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.00اعدادية الشهاب للبنينادبيبرزان صالح عبد الكريم منديل11571721211134013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.00ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد عبد الكريم عبد احمد11581721215007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.00ثانوية االخوة للبناتادبيرنا محمود عزيز خلف11591721222104009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسعد عبد العزيز محمد حمود11601721411003054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عطا هللا خضر11611721511038037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد405.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيغسق خالد احمد صالح11621021522011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل377.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقينور الدين سفيان صالح نوري11631721511021013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.00اعدادية التحرير للبناتادبيضحى خليل مهدي ايوب11641721222063018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيرغيد وعد سلطان مصطفى11651721211050019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية521.00اعدادية الهويرة المختلطةادبيايوب فتحي محمود مصطفى11663121217002005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل554.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيشهد ميسر سالم حصيني11671721422051079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.00ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد هللا محمد11681721513021005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.00اعدادية حمص للبناتادبيزهراء سمير سالم سليمان11691721222069015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.00ثانوية المحلبية للبناتادبينور عبد الستار عصمان اسماعيل11701721222017019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.00اعدادية الرسالة للبناتادبيرحمه يحيى محمد احمد11711721222049031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيزهراء بشير حمدون خليل11721721222072021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.00اعدادية زينب للبناتادبيمسره محسن عبد هللا علي11731721222053044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية415.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسيل علي خطاب حسين11741721222001004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل410.00ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبياستبرق عماد فهمي صديق11751721222060002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيزهراء علي عداي عيسى11761721222064018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل400.00اعدادية ميسلون للبناتادبيرؤى احمد بالل ذنون11771721222045032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل385.00ثانوية الثورةللبناتادبيمياده علي محمد علي11781721222047026
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل383.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين ياسر محمود احمد11791721222055017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.00ايسر- الخارجيات احيائيمنى عبدهللا رمضان خلف11801721428060215

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيطيبه يسار خلف مطلوب11811721422047049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم زياد حياوي قاسم11821721422064064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه حسين علي حسين11831721422041003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.00اعددية الفاو للبناتاحيائيبلقيس علي حميد شاحوذ11841721422006039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيوئام فؤاد علي جاسم11851721422057196

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك وعد احمد حمود11861721422001026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشهد بشار محمد عباس11871721422084045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهبة امير احمد سعيد11881721422022164

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيميمونة حسن حمد عطية11891721421074002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلقسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل444.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيزينب احمد قاسم خالد11901721422047032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل433.00اعدادية المربد للبناتاحيائيديما صالح سليمان حسن11911721422058033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل430.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينبا رائد غانم سالم11921721422042155

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة سامراء423.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيصفاء محمد جرجيس يونس11931721422059033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل422.00ثانوية الكويت المختلطةاحيائيشهد عبد الرحمن علي محمد11941721427006004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياميمه يونس امين يوسف11951721426001047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد رضوان منير قاسم11961721422049116

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل410.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى مضر ياسين قاسم11971721422054065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل407.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجواهر بركات علي يوسف11983321427002020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل404.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائياية عدنان حسين اسماعيل11991721422035011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل403.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم عبد القادر12001721422032084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل400.00ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيوجدان جمعة صالح خلف12011821422109032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل394.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيدنيا علي يونس احمد12021721422042064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى390.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوسيله محمود كتو يوسف12033321427002113

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيطيبة نزار سعدي ظاهر12043121422001044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده راكان طالب قاسم12051721422054115

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب وعد جاسم محمد12061721526001051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيتغريد فارس طارق محمود12071721522042013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل386.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيميرنا شمعون كوركيس شمعون12081721526001101

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية القانون/جامعة نينوى480.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيمحمد عبد الكريم محمد يوسف12093321211002009
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كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيزهراء علي رضا هاشم12103221222006022

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية القانون/جامعة نينوى467.00اعدادية الخنساء للبناتادبيدجانه مسلط محمود مسلط12111721222041012

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.00اعدادية القيارة للبنينادبييوسف محمد احمد سليمان12121721211042022

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق هادي محمد شيت12131721215001097

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل391.00 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيوصال صالح حمو حسن12143321227009008

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل386.00اعدادية االمين للبنينادبيليث فاضل فتحي رجب12151721211019022

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.00ثانوية المصطفى للبنينادبيرفاه عبد الكريم علي خليل12161721221075007

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.00اعدادية القيارة للبناتادبييقين عبد المنعم عبد الكريم ابراهيم12171721222013053

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.00ثانوية البعاج للبناتادبيدليل وكاع كعجيل عايد12181721222038003

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل373.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيعلي كاظم عطية ابراهيم12191721211032024

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل362.00ثانوية تل عدس للبنينادبيفيصل خليل محمد مرعي12201721211089008

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل359.00اعدادية االمجاد للبنينادبيسيف الدين صدام سالم خالد12211721211026024

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل359.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيعلي انور ابراهيم مجيد12221721211209013

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل357.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيآيه صباح حسين صادق12233321222002001

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل356.00اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرزاق فهر عبد الرزاق حامد12241721211027032

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل356.00ثانوية تل عدس للبنينادبيعبد الرحمن عبد الخالق احمد خلف12251721211089004

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل354.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم عسكر12263121217001010

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيوفاء احمد يونس علي12271721422071075

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل381.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن محمد ميسر قاسم12281721211009040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.00ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيمحمد طه سالم عواد12291721211180009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.00اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد رسول محمد علي12301721211003078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.00اعدادية ربيعة للبنينادبيعطا هللا عيادة عبود علي12311721211104051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.00اعدادية الحكمة للبنينادبيصالح احمد مرعي حشاش12321721211009029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيعواد هاشم نجرس حمزه12331721211061027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.00ثانوية العوسجة للبنينادبيحارث جاسم احمد سلطان12341721211049003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.00ثانوية ابليج للبنينادبياحمد شيخان دهام مشكور12351721211199001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.00اعدادية القيارة للبناتادبيزهراء جاسم حسن حسين12361721222013020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.00ثانوية المحلبية للبنينادبيعبيده عبد القهار محمد الياس12371721211055010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.00ثانوية المحلبية للبنينادبيحسين عبد الغفور محمد شيت يوسف12381721211055005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.00اعدادية الشهاب للبنينادبيفارس داعي خضر محمد12391721211134066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيمدلول احمد خلف علي12401721211061039
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفرحان محمود ياسين سلطان12411721215001118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل418.00ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيرامي احمد محمود حبيب12421721211210006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415.00االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد نور عبد اللطيف صالح خليل12431721211002032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.00ثانوية الشورة للبناتادبيمنار احمد اذياب باز12441721222039027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل414.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيفيصل زينل قاسم محمد12451721211050033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.00ثانوية المزرع للبنيناحيائياسماء حسن عوض خلف12461721421163003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء حسين عبدالرحمن محمد12471721426001029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيرائد سليمان رشو كتي12483321411002014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.00اعدادية دمشق للبنيناحيائياركان علي صالح احمد12491721411146010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.00ثانوية الثورةللبناتاحيائيسارة احمد نوري عبد هللا12501721422047039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرسل فارس عبد محمد12511721422036053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل440.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيزياد مراد خلف عبد هللا12523321417011016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى433.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيهدار محسن احمد عبد هللا12533321422002125

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل432.00ثانوية عمر كان للبنيناحيائيياسين احمد محمد سعيد12541721411159008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل429.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسالم محمد احمد مكرو12553121417001019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل427.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنتهى ذنون يونس عاصي12561721422042150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل426.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيعبد العزيز مرعي حسن نطاح12571721411101012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية415.00ثانوية المزرع للبنيناحيائيامجد عبد هللا فتحي محمود12581721411163005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية411.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيزيري حامد جولي اوصمان12591721427009015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.00اعدادية اليمن للبناتتطبيقياالء عبد هللا سلطان عبد هللا12601721522008004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل399.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا محمد بشير خليل12611721511027028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل399.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيضحى شاكر محمود سلمان12621721521040005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد احمد ياسين12631721511015019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.00ثانوية البعاج للبنينادبيعمر عطا هللا منصور عبيد12641721211045069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.00ثانوية المأمون للبناتادبيامنه انمار هادي يونس12651721222082007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيخالد يونس عذاب نزال12661721211010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد الرحمن عبد محمود عبد هللا12671721211147050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي حسن علي حبش12681721211147064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعلي يوسف محمد حسن12691721211011035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية495.00اعدادية الهويرة المختلطةادبيمحمد مهدي صالح خلف12703121217002020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل490.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيثامر محمد غريب نادر12711721211061004
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.00ثانوية الثورةللبناتادبيتبارك زيدان عبد الهادي محمد12721721222047006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.00اعدادية الرسالة للبناتادبيسجى محمد صالح احمد صالح12731721222049047

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل366.00ايسر- الخارجيات ادبيرحمه مولود خليل اسماعيل12741721228060147

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل363.00اعدادية الكفاح للبناتادبيايناس بشار امجد كمال12751721222051013

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل397.00ثانوية الشورة للبناتادبياستبرق سليمان ذنون علي12761721222039001

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.00اعدادية حمص للبناتادبياستبرق فراس طه بكر12771721222069006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل445.00ثانوية ابي ماريه للبنينادبيبسام حسين علي محمد12781721211109005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيهديل خالد حازم طلب12791721221073018

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية415.00ثانوية سنوني المختلطةادبيناجي حاجو مراد خلف12801721217010026

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيشهد عطيه سوس سنيح12811721222005037

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد هيثم عبد الكريم اسماعيل12821721211001063

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.00ثانوية الشروق للبنينادبيهيثم جليل اعبيد مصطفى12831721211205009

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره رائد سالم صالح12841721422002147

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصلبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 356.00ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائييوسف غافل عفي عندل12852321415008168

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل398.00ثانوية فايدة للبنينادبيحسن فتحي صالح اسماعيل12861721211091009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلقسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.00ثانوية بادوش للبنينادبيبهاء فتحي محمد جاسم12871721211156004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرانيا عدنان ابراهيم محمد12881721226001037

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى377.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيايهاب صباح محمد احمد12891721411050022

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسجى حسين شعالن زبن12901321522039028

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي غصون اكرم كاظم12911121511015082

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكلية اللغات/جامعة بغداد485.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي طاهر عامر طاهر12922221511034061

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقييوسف عبد الكاظم جياد جلب12931321511005087

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي حمدان جامع خالد12941221511007092

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجيةقسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.20الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابو بكر هاني عبد الحميد رشيد12951021411002003

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجيةقسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه نبيل جباري كنهور12962221522031044

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم هادي12972721411003114

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد محمود حمد هللا فنوص12981921411007113

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد509.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحمزة غزوان حسون عبد الغني12991421511019041

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.00اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيالحسن محمد حميد مجيد13001221511006010

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة بغداد550.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيادهام ستار خليل ابراهيم13011021411013016

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة بغداد535.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر علي باسم سلمان حسين13021421411050025

132 من 42صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية499.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيزهراء محمد فؤاد معروف13031121522036020

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.00زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيعلي خالد ناجي مزهر13041421511008003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة بغداد579.00اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد الباقر ليث كاظم مناتي13051321411006055

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعبد هللا خالد عبد الخالق صادق13062021411080026

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.32ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد المصطفى عامر غازي حسين13071421511005011

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.00ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الزهره رباط الزم13081421415003059

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد467.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي الخضر حسام فاضل مرهون13091121511041087

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية452.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمصطفى احمد تأويل محمد13102721511030097

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت540.00اعدادية الريف للبنينتطبيقياحمد طالب حميد حسين13111221511026002

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيافنان داود سلمان محمد13122821426001104

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرقيه احمد شاكر عماش13131021422011017

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك عماد كامل عطيه13141421422044037

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.00ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء مالك حميد هجول13151421522023012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.00اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيسجاد عامر عدنان نعمه13162321511031024

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب يوسف مهدي دعيم13172321422013281

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين زهير فاضل عبد13181221411027041

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقينور عباس فاضل عباس13191321522033029

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل435.00اعدادية النعمانية للبنينتطبيقياحمد كاظم داود سلمان13202621511009003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي حسن احمد13211521422007089

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء458.00اعدادية حمرين للبنيناحيائياحمد هيثم ابراهيم نصيف13223121411004005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية487.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرؤى محمد عبد الحسين زيدان13231421522010013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد علي جسام محمد13241021511017072

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجيةقسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية545.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد حسين طاهر علوان13251421511011093

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد وليد محمد الياس13261421511021015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجيةقسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.00اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرقيه وليد عبد االمير هاشم13271221522013016

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجيةهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية566.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي ضياء عامر كريم13281121511018043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمنير احمد فرحان فياض13291321511029098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيقتيبه سعد علي حسين13301021511016071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين522.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره محمد صالح مخلف13311021522028035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا فارابي شفيق ياسين13321021511020155

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد القادر سعد محمد حسن13331121511017070
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.00اعدادية البشير للبنينتطبيقياوس محمد عبيد احمد13341421511033009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية509.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيابراهيم ستار حمادي حسن13351521511010001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد تقي نعمه عبد هللا13361221511007121

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد رياض علي عبد13371421511007065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيزيد قاسم محمد عباس13381021511013050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةكلية اللغات/جامعة بغداد494.00اعدادية البسالة للبناتتطبيقيهدى احمد جاسم مطشر13391321522016045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين493.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان زبون بشير13401421511020095

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى467.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيقاسم محمد علي نعمة13411421511015079

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين465.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم اسعد عبد الجبار عاصم13421421522004026

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة بغداد461.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحمزه علي عامر محمد13431221511022041

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.16ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء مصطفى هاشم ذجر13441321422049044

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية477.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقينور المهدي سعد خضير عبد13451421511027100

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية468.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد كريم خلف ماين13461421511015105

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيمصطفى صالح حنش علي13471421515004060

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه رافد نعمان علي13481421422065039

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى473.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حميد مالك حميد13491021411026198

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد يسر نعمه رسن13501521511008032

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية476.00ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيمقتدى صالح مهدي عبد االمير13511121513005007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية459.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيمالك علي مكطوف طاهر13521421522006021

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.00ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى دارا خضر خليل13531821411039034

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى545.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد هللا كريم عبد هللا جابر13542921411017160

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 535.00ثانوية اربيل للبنيناحيائييوسف اياد شنو جاسم13553121411005042

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.00ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيابراهيم رعد فرحان عذيب13561221417001001

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.00ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيوئام كريم قاسم محمد13571321427001004

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمهدي رحيم عبد الحسن محمد13582821411002052

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد غالب لعيبي شندي13591321511028101

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيجمانه عالء هاشم عبد هللا13601421424004009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب جاسم محمد رضيوي13611421422024053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.44ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا علي عماد عبود13621121411042029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية543.00اعدادية حديثة للبنيناحيائياكرم عباس رحيل حردان13631921411019013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة بغداد526.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيضحى نزار خليل اسماعيل13641021422008081
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيعلياء مالك عبد الرزاق داوود13652621422020045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد وليد مهدي13661321411010031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية االعالم/جامعة بغداد502.00اعدادية االصيل للبناتاحيائياسراء عالء فاضل عبد13671121422005007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.00ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه سهل ريه عبد هللا13681421422041147

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.00ثانوية السجود للبناتاحيائياديان كريم رحيمة بدن13691421422001004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة ديالى484.00ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيكرار ابراهيم عباس علي13701221415002033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهبه خالد مصالوي رفش13711321422017165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيسنر عالء داود سلمان13721121522013033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.00اعدادية النضال للبنينتطبيقيشبر غفران جبار حسون13732421511009032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء509.00ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمينا محمد غاندي حمد13741121522035021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.00اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد جعفر صادق مهدي13751521511010005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة حافظ ماضي13761521511001112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم/جامعة ديالى447.00ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيزهراء غازي حاتم حسن13772121521015003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد امجد عريبي محسن13781421511039046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيماهر شاكر داخل عبد13791021511020217

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيابراهيم هيثم عدنان عبود13801121413005002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حبيب شريف حشيش13812221411003253

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيغدير حسن راضي مناتي13821421422068080

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى شكري عبد الرزاق رشيد13831921411009242

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية487.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي فبصل عبد الرضا جابر13841521411016049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد473.48ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نزار شريف محمد13852721411039059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي احمد رزاق عبيس13861121411006052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين461.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهدى علي سعد فعل13871421422042097

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية513.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيكرار حيدر صبحي محمد13881521511006058

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيامنه فاضل عباس ياسين13891321522040008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرانيا ياسر ثامر ناصر13901721522054009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي خليل عبد السادة سلمان13911421511007051

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية اللغات/جامعة بغداد445.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسن طالل مصطفى عبد السالم13921921511020016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية439.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسن غانم عبود حسين13931521511004010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيزينب منير عبد الحسين ناصر13941121522056012

كلية الطب/جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة بغداد606.68ثانوية المتميزيناحيائياحمد زهير جبار جاسم13952521411030004
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفةكلية طب االسنان/جامعة القادسية592.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كامل عبد الحسين13962521413031667

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيكرار وسام جبل عاشور13972421513010049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيفراس يونس حسن محمد13981621513071101

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد480.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد اياد قاسم مكي13991621511026051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار479.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس سامي عبيد هادي14001621513071066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم جبار صالح نيشان14011621513071126

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى509.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيطاهر قاسم تكليف دواين14022421513010032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد جاسم14031621511045068

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة548.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه صفاء هاشم مرتضى14042721422020098

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد داود سلمان جليل14052521513005001

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 512.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمهدي مظفر شعبان نزال14062221511042067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمجتبى نزار سعيد يوسف14071621511042076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين انور عبد اللطيف خليل14082521513033013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار رباح جفات كريم14092521513031054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمدلول جميل تايه مدلول14102521511001159

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بابل426.00اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيعذراء فارس حمودي حسن14112521526001115

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة413.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامير حسن عباس نصار14122521511001018

كلية العلوم/جامعة الكوفةالمسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 563.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيزين العابدين هيثم محمد سلمان14132721411037047

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزبيدة مهند عبود حميد14142521424014124

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 547.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر عطشان ثجيل14152521413031014

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 547.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رحيم جبار محمد14162521413031321

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي معيوف حسين14172221422004054

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء ميثم محمود كاظم14182521422036029

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة523.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد نور جالب14192521413013248

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة القادسية505.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيوسام مسلم حمزه عبد14202421413010104

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة504.00الخارجياتاحيائيرسل طالب جابر مهدي14212521428050179

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بابل499.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيرباب علي حمزه عباس14222721422056033

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء550.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار عبد موسى14232721511044005

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين فليح كريم محمد14242921511016037

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيقاسم ذياب سرحان فنخير14252421513010044

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي قصي عامر علي14261621511075040
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كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة529.00اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيأيات علي محمد كاظم14272521522003003

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.00ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيايالف نعمان عبيد عباس14282521524022002

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي عزيز بتال14292421513010027

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيامين حسين ماين عطيه14302421513010005

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة ذي قار503.00ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي مجيد بعنون كاصد14312221517001024

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين كاظم سعد هليل14322521511031006

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 495.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيزهره سوادي طالب حسين14332521522004049

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل457.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقياشرف عباس جابر عبد زيد14342321511028003

كلية العلوم/جامعة الكوفةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية 437.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل ابراهيم14352521513033029

كلية العلوم/جامعة الكوفةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد437.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسيف ناجح وداعه جاسم14362521513023009

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد431.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل صيواد كاظم14371621513078039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة ديالى478.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحامد شاكر عبد رومي14382421411009012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.00اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء عباس هاشم كاظم14392521422015011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة464.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء محمد ناجي حسين14402521422011038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد جبر14412521411001367

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة458.00ثانوية المعارف للبناتاحيائيهدى عبد هللا حسين حمادي14422521422005028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء457.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضا علي احمد حسين14432521413033058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيالتفات حمد هللا جامل عذيف14442521422014003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى ثائر عاصم عبد الزهره14452521411007447

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة450.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين حسن رزاق ابراهيم14462521422001019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيازهر سعد عبد الحسين عبد علي14472521415002012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل408.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد باقر ضياء عبد الزهره عباس14481621511073041

كلية القانون/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.00اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد رضا عبد الهادي جاسم محمد14492521211011055

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة437.00اعدادية ميسان للبنينادبيعقيل جليل مهدي احمد14502521211011040

كلية القانون/جامعة الكوفةعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الكوفة427.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد حسين علوان هادي14512521211012228

كلية القانون/جامعة الكوفةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبه عبد الحسين هندي كتون14522521222024151

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة565.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحميده عبد األمير حميد غدير14532521424014073

كلية القانون/جامعة الكوفةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة460.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد كريم جواد14542521513013029

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة369.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمالك عباس رحيم سلمان14551121211052110

كلية التمريض/جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 581.88(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيوجيهه عقيل عبد العباس خضير14562521422022641

كلية التمريض/جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 577.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كريم حساني14572521413031525
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كلية التمريض/جامعة الكوفةكلية التمريض/جامعة الكوفة574.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى حيدر عبد الحسين غانم14582521422022627

كلية التمريض/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 572.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات خالد عبد الزهره كاظم14592521424004019

كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 570.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم عطيه حسين14602521424019061

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة465.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد المهدي عبد الرضا14612521411007012

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة البصرة387.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فائز كاظم شياع14622521413023072

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء385.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين خضير عباس14632521413028073

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة كربالء375.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور رحيم حلواص عبيس14642521422026151

كلية الزراعة/جامعة الكوفةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب محمد شاكر علي14652221422039224

كلية الزراعة/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 368.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيهجران جبار عبد زيد شنان14662421424005077

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة الكوفة368.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب حسن عبد عباس14672521422004408

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة كربالء361.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسحر رزاق لفته محيسن14682521427006077

كلية الزراعة/جامعة الكوفةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي االكبر عقيل خريبط شريذم14691621511006097

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة القادسية357.00اعدادية نفر للبنينتطبيقيسعد عذاب حمزة عبود14702421511020010

كلية اللغات/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.00ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيسجى رياض حسين خشان14712521222033011

كلية اللغات/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة458.00اعدادية االمير للبناتادبيحوراء عقيل غالب محمد14722521222021006

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية448.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيغيث صادق سوادي شرقي14732421213018016

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة390.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيليث اكرم جواد رحيم14742521211021226

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة382.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا عباس كريم عبيد14752521211012113

كلية اللغات/جامعة الكوفةعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الكوفة370.00اعدادية الحيرة للبنينادبيعلي نوري مرزوك عبد14762521211015030

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.00اعدادية صنعاء للبناتادبيايمان كاظم هادي هاشم14772521222014006

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة365.00اعدادية الزاكيات للبناتادبينور الزهراء كاظم حسن محمد14782521222011075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة437.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيغفران نجاح كريم يوسف14792521222016103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء428.00اعدادية غماس للبنينادبيعيسى حمزه دخان حمادي14802421211011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة422.00ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمحمد احمد فليح حسن14812521213002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.00ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيصادق محمد عبد الحسين فاخر14822521215005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة383.00اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر عبد الحسين علك يونس14831621211027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية الفقه/جامعة الكوفة380.00اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمة حيدر جعاز عليخ14842521222012035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة375.00اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمة عبد الكاظم عبد حسون14852521222007095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة375.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيسرى عالوي ناهي طالل14862721222012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 502.72ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مفيد مهدي عبد االمير14872521411030078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة466.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيشيخه فيصل حمزه خليوي14882521424029028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد حسان حسن14892521411007393

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 437.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد سرمد عبود كاظم14902521413031018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.00ثانوية المعارف للبناتاحيائينور جاسم محمد عبود14912521422005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة420.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن عباس محمد صالح14922521411001084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الحسن عباس14932521411010252

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية الفقه/جامعة الكوفة415.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهدير صالح كطران سلطان14942521427006138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رحيم رسول مهيني14952521422004420

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.00اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن محمد عليوي حسون14962521411016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الحر علي ناصر14972521513013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةتقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية383.00اعدادية الصباح للبناتتطبيقيوالء حميد كحيط منذور14982521522007039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيزيد رائد جاسم محمد14992521513025012

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.00اعدادية القادسية للبناتادبينبأ حسن كاظم علي15002521222032015

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية449.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد حيدر محمد طالب15012521213013033

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.00اعداديه يافا للبناتاحيائينور جميل نعمه محمد15022421422040234

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة498.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين فالح حسن غالي15032521422022171

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد حسن حيدر عباس مهدي15042421411010103

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة479.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي موفق علي15052521411007462

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء احمد جودي حسين15062521422022398

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد حسن حيدر محمد15072521411012006

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس مردان عبيد مطر15082521411001265

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور اسامة رجاء محمد كاظم15092521424018292

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رياض علي اكنيوي15102521422004428

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة كربالء464.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك باسم محمد حرامي15112521422024027

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل464.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره جاهل عبد15122521415002260

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حسن عايش عبود15132421422023023

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة461.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمنى حاكم عواد حسن15142421424005069

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار461.00اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء محسن علي محسن15152221422030034

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عبد  ابو الهوش شيحان15162521511016024

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية439.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد مهدي عبد هللا15172521513025029

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة438.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم كريم فدار15182521511035001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.44ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي اسماعيل رحيم15192521422013071
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة562.00ثانوية الرملة للبناتادبيكوثر هيثم جبر عبد الحسين15202521222006038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.00ثانوية االكرمين للبناتادبيشهالء عاشور راضي جاحي15212521222019023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية 442.00اعدادية االفتخار للبناتادبينور مهدي سلمان فرهود15222521222017055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية441.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرتاج عامر عليوي حسن15232321222067012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة438.00ثانوية المناجاة المختلطةادبيبنين امير خضير مريطي15242521227004002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة410.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيرقيه ماجد عبيس حسن15252521224030006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة399.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيشهد علي عبادة محسن15262521226001048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة389.00اعدادية االنتصار للبناتادبيرفل محمد هويدي جاسم15272421222012013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة387.00ثانوية االشراق للبناتادبيطيبه رشيد جاسم محمد15282521222037012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة387.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتادبيشهد عبد الكاظم محمد عبد هللا15292521224030011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة383.00اعدادية االيمان للبناتادبيتبارك هاشم سلمان عبود15302521222038012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة381.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمائده سالم فلوح كريم15312521222035102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة363.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفائزه عبود موسى جعفر15322521227006027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حامد هليل رسن15332521424014251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة500.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرانيا حميد بديوي عبد15342521422026044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه جاسم طعيمه عبد المحسن15352221422031085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بابل490.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين ستار عبيد ابو جون15362521424023015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 483.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد جواد كاظم15372521422004654

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.00(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيياسمين عايد عبد الرحمن محمد علي15382521422039124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة469.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهره عبد الحسن جواد عبد15392521422026074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة467.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه جبار شغين شوكان15402521427006096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عبد االمام ورد15412421424005010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة466.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه سرحان سوادي كاظم15422521422010033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة465.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوسن جامل عبد الحسن محمد15432521424030141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء المحسن رحيم سعدون15442521424013033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط461.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبتول راشد حسوني عجة15452221422057016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة459.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك رزاق وحيد ورير15462521422022196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغفران فاضل فليح كاظم15472521424015098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينوره رحيم عرموط فرج15482421422030181

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية439.00اعدادية االمير للبناتاحيائيأيالف نعمان كامل حمود15492521422021002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة بابل435.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيهدى حيدر جاسم دفار15502321427012076
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية434.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم ناصر حسين دخيل15512421422016130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط428.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهدى محمد خالد محسن15522721422025162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ عبد االمير عباس جواد15532721422035309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالقادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 425.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه ناصر رحمن جاسم15542421422039088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة كركوك422.00اعداديه يافا للبناتاحيائيشروق عزيز حسن نعمه15552421422040152

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء421.00الخارجياتاحيائينورالهدى مازن حسن فرج15562521428050510

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة442.00الخارجياتتطبيقيزينه صباح حسن علي15572521528050047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة396.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عقيل محمد جليب15582521524030015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى366.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيدعاء بشار عطيه حمزه15592421522020006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياديان حسن عرام جابر15602221522049002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين ناجي هويدي منديل15612421522020005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك صالح حسن سالم15622521422022201

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيارام كامل عبد هللا جدوع15632421526001003

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة416.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي فاضل مهدي محمد15642521213013037

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة بغداد401.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين صالح هويدي هاشم15652521222016021

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة390.00ثانوية المناذرة للبنينادبيكرار قاسم داخل محيسن15662521211017018

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير ستار رحيم جليوي15672521213013006

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة376.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيايات حسن شاكر عبداالمير15682521224023001

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة364.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعالء ياس حمادي وسمي15692521213023012

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة463.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محمد صيهود كاظم15702521411010155

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.00اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد جواد زين العابدين15712521422021060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة463.00اعدادية االبراج للبنينادبيغزوان نعمه عبد جاسم15722521211023078

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء407.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين علي عباس عمران15732521217003010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.00ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمنتظر عامر سلطان مجول15742521215003058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة386.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين حسن كاظم ذرب15752521211021083

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة385.00اعدادية شط العرب للبناتادبينوران احمد خضير عباس15762321222048064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.00ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد جابر علي شويع15772421211018001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.00اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى علي وادي مطرود15782321211043074

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل427.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد علي ترف عبيد15792521422040110

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء415.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه احسان توفيق هاشم15802421427008130

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةقسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران شهيد محسن احمد15812421422049063
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قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء فاضل مهدي حسين15822521422001076

كلية االثار/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية 382.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيايمان علي جاسم محمد15832521422001013

كلية االثار/جامعة الكوفةبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيشامل مازن حسن فرج15842521411007178

كلية الفقه/جامعة الكوفةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبينور الهدى محمد حسن صالح15852421227008005

كلية الفقه/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الحمدانية434.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعبد الحسين نافع حامد خليل15861721411066028

كلية الفقه/جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 406.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء صاحب نعمه حسن15872521424004252

كلية الفقه/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة كربالء404.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيخديجه سعيد ابراهيم زغير15882521422007039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيوئام عادل مجدي محمد15892721422052119

كلية الطب/جامعة تكريتكلية الطب/جامعة النهرين603.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياسامة عبد هللا فاضل محمد15901821413011004

كلية الطب/جامعة تكريتكلية طب االسنان/جامعة الموصل596.24اعدادية االندلس للبناتاحيائيبان وعد هللا هاشم بشير15911721422054050

كلية الطب/جامعة تكريتكلية الصيدلة/جامعة الموصل596.00ثانوية وانة للبنيناحيائياحمد صالح احمد شيخو15921721411086002

كلية الطب/جامعة تكريتكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية595.72الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي عجيل ابراهيم15931021411028008

كلية طب االسنان/جامعة تكريتكلية طب االسنان/جامعة تكريت591.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمازن خديده كجي حمو15943321417004055

كلية الصيدلة/جامعة تكريتكلية الصيدلة/جامعة االنبار588.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامل فراس حميدان جهاد15951021422009007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء518.00اعدادية البخاري للبناتتطبيقيصفيه سعد علي صالح15961821522080009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيحمزة جمال حمود عباس15971821517014007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد الكريم احمد حسين هزاع15981721511040013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.00ثانوية الدور للبناتتطبيقيرونق فائق خليل ابراهيم15991821522005003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء552.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيبان علي حمادي محمود16001821527014005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة ديالى429.00ثانوية الهداية للبنينتطبيقيسجاد حميد فليح حسن16012121511085012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيغازي مسارع غازي احمد16023121411008086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.00اعدادية بلد للبنيناحيائيطه عبد حسين سليم16031821411006073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل446.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي يونس عمر علي16041721511011063

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت446.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد احمد خلف شوكه16051821511077033

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل414.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيبكر جاسم قحطان جاسم16061921511066007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيالمقتم لطيف كردي احمد16071821511089005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت396.00اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمد ربيع مجول تركي16081821511007035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى395.00اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيجالل محمد كاظم نايل16091121511046003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك441.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيامجد وسمي اديب احمد16102121511009008

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت414.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار احمد حسين16111821513022012

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل407.00ثانوية النهرين للبنينتطبيقياسامه اكرم عبد هللا محمد16121821511059003
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قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت404.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد ماجد علوان حايف16131221511011032

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي نعيم جبر نصر هللا16141621513071095

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة االنبار398.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيسميه فالح خليف كنوش16151921522107014

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى396.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسنين كاظم عبد الحسن حميدي16162821511001035

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيالمغيره محمد خليف عبد16171821511015014

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.00اعدادية اشور للبنينتطبيقيبسمان ابراهيم علي طه16181821511070010

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة االنبار430.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقييونس احمد جمعه عاتي16191821511015070

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل554.00ثانوية كنجان للبناتاحيائينوره خير هللا حمد مشحن16203121422010018

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد530.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد مجبل عواد حسين16211821413011013

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيميالد نايف صيهود كمون16221821422015031

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك504.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيهالة صباح صالح مصلح16232121422072081

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيلجين منهل عبد هللا حمادي16241821527034011

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت419.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيشهد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب16251821524016007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل408.00ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعبد الحكيم حامد صالح جاسم16261821511103009

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل381.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيحيدر سعد هللا احمد عفن16273121511003023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم434.00ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعبد الحميد الطيف جاسم محمد16281821411080014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت433.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعمر مصطفى فرحان كردي16291821411020033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت414.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد هللا سعدون جاد هللا احمد16301821411067016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة408.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد سلمان إبراهيم احمد16312021411024005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيابراهيم احمد عماش حسين16321821411030001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت425.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيماريه حيدر محمد طه16331821522085029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن هاني سعيد خباز16341821511037022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك378.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد مدحت عبيد جمعة16352021511039081

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.00اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيضاري فواز حميد حسين16361821511011006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.00الخارجيونتطبيقيفرحان جاسم علي جاسم16371821518001324

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقييونس كامل حبيب مذود16381821511099091

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك365.00ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بدري دحام عباس16391821513002012

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت580.00اعدادية بلد للبنينادبيمحمد جودت ناجي عبد الرزاق16401821211006024

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء400.00اعدادية الملوية المختلطةادبيمصطفى عبد الحميد محمد حسن16411821217007010

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل389.00اعدادية الخصم للبنينادبيعلي بشار عبد الستار احمد16421821211015022

كلية الحقوق/جامعة تكريتقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيشكران ثامر شاكر جبوري16431821227077022
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كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت379.00ثانوية الزوية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد عبد هللا16441821211016007

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت375.00ثانوية الهدى للبناتادبيعذراء قاسم عبد السيد عبد الخضر16451821222103008

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت425.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيشيماء لؤي مهدي عباس16461821422096020

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت442.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقياكرام علي صالح خلف16471821511041003

كلية الحقوق/جامعة تكريتقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعمر خماس رشيد شدة16481821513022008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريتالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط374.00اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس سعد حسون ضفير16492621211026044

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية التمريض/جامعة كركوك581.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيرهف احمد ماجد احمد16501821422077075

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية التمريض/جامعة تكريت566.00اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم ضياء حسين ياسين16512121422021075

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.00اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب ايسر علي عبد الواحد16521821422017074

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت424.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنتهى فاضل عواد علي16531821422057110

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتقسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 422.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياحمد كامل عبد حسين16541821411031007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت417.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيريام فتاح محمود حسين16551821422075018

كلية الزراعة/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيجمانه عمار ياسين احمد16561821422013009

كلية الزراعة/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياساور عمار ياسين احمد16571821422013001

كلية الزراعة/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب الحر شمران16581821511099081

كلية الزراعة/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيموسى كاظم طعيس احمد16591821511099087

كلية الزراعة/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كركوك354.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعمر عبد الواحد ياسين حميد16601821511067014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.00ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء فراس باقر جاسم16611821222068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.00اعدادية تل علي للبنينادبيفهمي اسماعيل ابراهيم احمد16622021211030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة بغداد389.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيامير ستار حافظ عبد الكريم16631421211029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.00اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين مجيد بحر عفيف16641821211106010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت374.00اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد صفاء الدين حمادي جاسم16652121211038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد ياسين محمود زوري16661121211045011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهبه احمد علي محمد16671821422012048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهديل مجاهد عبد الرحمن الطيف16681821424006206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.00اعدادية القبس للبنيناحيائيضياء اسماعيل عبد هللا حسن16691821411110002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة ديالى377.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيهاشم ماجد ابراهيم غني16702121411049156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك376.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعيسى احمد ريس احمد16711821411014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة ديالى369.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياسماء راضي حميد محمود16722121422079005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.00ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيايه محمد فياض علي16731821422042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمهيمن محمد عدنان ممدوح16741821511077043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت392.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمحمد رعد صالح محمد16751821517007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت384.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيحاتم جمال حسن زبط16761821517016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك383.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي محمد عواد حنيث16771821511099054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت374.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيفارس احمد صعب اعفين16781821511099062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك368.00ثانوية الدور المسائية المختلطةتطبيقياساور مزاحم فرحان جمعة16791821527073001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية394.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسن زهير هاشم زبير16801721211133011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.00اعدادية طوز للبناتادبيزهراء صابر قدري مولود16811821222021017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك465.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفيان علي عباس حسين16821821422107069

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.00ثانوية آمرلي للبناتاحيائيزينه سردار مصطفى زيدان16831821422116005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك415.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي فارس سلمان علي16842021411021078

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت396.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعزت ابراهيم محمود ابراهيم16851821411009035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفردوس يوسف محمد قادر16861821422107066

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة تكريت391.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبيداء طارق احمد جواد16871821422066008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك390.00ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه صباح نصر الدين محي الدين16882021422028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيانتصار هاشم حمدي حسن16891821422080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائياميمه هيثم فاضل محمد16901821422015003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل451.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهالة عبد هللا خلف محمد16911721422064079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل448.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي مشتاق رشيد حميد16922721411041021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء448.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعامر جليل كامل عنكوش16932121411033040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيرحمه موفق عارف جميل16942121422084017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الخالق سلطان حمادي16952021424012048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت442.00ثانوية النور للبناتاحيائيرقيه سالم عبود عباس16961821422073017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي تحسين علي محمد16971821411031072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت439.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينرجس قصي نجرس عطيه16981821422110049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيريسان فليح فتحي محمد16992021411039063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسرمد ضياء نوري رشيد17001921411065056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت436.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعمر ناجح عبد الحميد محيميد17011921417015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمرتضى ستار عبد احمد17022121411051122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيكاظم ثامر محمود عباس17032121417051030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.00ثانوية الخيام للبناتاحيائيسميه سعدون حمود خضير17041821422051003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت434.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغفران عبد الفتاح ياسين جاسم17051821422072056
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعلي نضال حامد حسين17063221411002049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت429.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمروه حسين حامد احمد17071821422012041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةتطبيقيامين عبد هللا حسين محمد17082021517069001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت473.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمريم عبد هللا ابراهيم محمد17091821527034012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.00ثانوية النهرين للبنينتطبيقيصباح محمد مطلك صالح17101821511059010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة442.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيطه محمد جاسم محمد17111921511024029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد محمد احمد وكاع17121821511099012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.00ثانوية القبس للبناتتطبيقيمنار خيري زبار خميس17131821522030022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمهيب عبد اللطيف حسين علي17141921511065073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي حكمت محمد بردي17151921511065048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.00اعدادية الشعلة للبنينتطبيقياحمد قاسم منصور حسين17162421511007001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى397.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد فالح مهدي جواد17172921511008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل395.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيكاظم محمد يونس محمد17182021511003051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت392.00ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيمنذر سحاب حماد مذخر17191821513010004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك380.00ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل ابراهيم خلف17201821515001015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد هللا جعفر حسين كامل17212221511017044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت380.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعذراء عادل عيسى رمان17221821522034018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمكرم محمد دلي حميد17232021211031026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.00ثانوية حضر موت للبنينادبيمحمد جزاع خضر محمد17241821211028021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.00ثانوية االوس للبنينادبياحمد صباح عبد العزيز محمد17252021211045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.00ثانوية العلم للبناتادبيزهراء اسماعيل عياش احمد17261821222011013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.00ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيحامد عبد هللا جدوع هجرس17271821211034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبياسامه موسى صالح ابراهيم17282021211031002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل421.00اعدادية اليرموك للبنينادبيبسام محمود مد هللا محمود17291721211003021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.00اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد يونس خلف عبد هللا17301821211015037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء390.00ثانوية دبي للبنينادبيواثق حميد عبد حسين17311821211102082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية390.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد حسين صالح حسن17321721211050038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت377.00ثانوية ابن عباد المختلطةادبيمحمد حسن محمد حسن17331821217043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.00اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد خلف جاسم محمد17341821211038028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.00اعدادية االسحاقي للبنينادبيرامي جادر محمد حسين17351821211043015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت370.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيحميدي احمد حميدي محمد17361821211086018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.00ثانوية النخيل المختلطةادبيضياء شريف احمد شالل17371921217015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمروان مجيد حنشول بدوي17381821411077050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل417.00ثانوية اشور للبناتاحيائيشهد احمد فاضل مطلك17391821422078084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.00ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد خلف حويجة17401821413004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيوئام جاسم حمادي حسن17411921522058016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت392.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن صباح عجيل ضايف17421821511037021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت489.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيلينا كمال صبحي مكحول17431821222012009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي محمود احمد عبو17441721211009055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.00اعدادية الخضرانية للبناتادبينهلة فارس ذنون خضر17451821222057023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية القانون/جامعة واسط477.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى فعل غليم سيد17462621211015121

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كركوك472.00اعدادية الرياض للبنينادبيعبد الستار شهاب احمد عبد هللا17472021211022015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.00ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيزياد عباس هادي عبد هللا17482121211031006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل461.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي فتحي ادريس حميد17491721211001040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت424.00الخارجياتادبيسنه قاسم راضي عباس17501821228050496

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.00ثانوية الكندي للبناتادبينجاه رافع حسين طوكان17511821222074020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل355.00اعدادية القيارة للبناتادبيصبحة فرحان عطية عساف17521721222013028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية456.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسماء احمد صالح جاسم17531821427004003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت428.00اعدادية بيجي للبناتاحيائيمريم عجيل نجرس عبد هللا17541821422018042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت426.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيشروق عدي خالص عباس17551821427004016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرنا محمود صالح احمد17561821422006006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى417.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه ثائر سعيد لطيف17572121422085266

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت414.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيهدى رياض خليفة محسن17581821427004025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى غالب ابراهيم حسن17592021422018068

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائينورالهدى ستار قادر علي17602121422085259

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى بشار زعال عبد هللا17611721422008102

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت385.00ثانوية سمية للبناتاحيائيلبنى دريد نزار مانع17621821422032019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك379.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسميه حميد محمد فاضل17632121422020077

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت379.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم امين علي17642021422037077

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك367.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسماء حسن محمد شريف17652021522051007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.00الخارجياتادبيسجى خضير نصيف جاسم17661221228050262

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيرفل عماد ظاهر جرمط17672121227030013
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.00اعدادية الطيبات للبناتادبيازهار كريم خميس محمود17682121222085002

كلية اآلداب/جامعة تكريتعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة تكريت389.00ثانوية البارودي للبناتادبيتبارك فؤاد احمد عبد السالم17691821222093003

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة االنبار357.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد جالل اسماعيل حسين17701921211041032

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كركوك376.00ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيكوثر طالل موسى ابراهيم17712121426001022

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت373.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيهديل علي عبد الستار احمد17721821427001025

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيميسون جمعة سالم داود17732121422072075

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيعبير قيس عواد حسون17741821522006011

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل500.00ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيهمام جاسم محمد خلف17751821513010005

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت403.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى طه ياسين عبد17761821511063065

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت361.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي ثائر محمد حميد17771821511099049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبيقحطان فالح هيشان فريش17781721211047014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.00ثانوية اجحلة للبنينادبيبالل شكر صالح خلف17791721211043004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.00ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيودق علي حسين علي17801721222078011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيزاهد خالد شريف عيسى17811821211048015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد هللا ابراهيم وكاع محمد17821721211014021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيكامل محمد غريب نادر17831721211061031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.00ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعمر جاسم نصيف جاسم17841821211034019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد هللا احمد17851721211014020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيغانم محمد عواد جويد17861821211048028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية400.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيشاهر صايل سالم عبو17871721211005030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت387.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيشيماء محمد مخلف عجيل17881821227072018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.00ثانوية الشورة للبناتادبيايمان حسين خلف صالح17891721222039006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت383.00اعدادية الشرقاط للبناتادبياالء محمود برجس درويش17901821222007002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت380.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحميد وليد جبر عوده17912321217015011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحمزة محمد سليم احمد17921721211014012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل372.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيخالد وعد سالم محمد17931721211014013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.00ثانوية البعاج للبنينادبيعبد العزيز عويد حماد سند17941721211045048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.00ثانوية العوسجة للبناتاحيائيمحاسن صالح خالد سويف17951721422095007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيسعد عبد المحسن جابر احمد17961821411015053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل425.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم احميد سور17971821411004034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الغني عمار عبد حمود17981821411004044
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة الموصل408.00اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد خلف حمد داود17992021411019007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.00ثانوية القعقاع للبنيناحيائيسالم غضب جاسم محمد18001821411054015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.00ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيليث احمد حسين عبد هللا18011721411177017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد احمد ياسين طه18022021411025040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.00اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد ذياب شهاب احمد18031721411107001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار386.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي جابر عجمي نجم18042421411007031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيفواز سطم دواس زغير18051721411104054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمنذر رعد احمد صالح18062121417071025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد عامر احمد عبد18072121411075009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.00اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيكاظم فالح فارس عبيد18082221411055058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة ديالى380.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي عبد العزيز عبد هللا منصور18092121411051090

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى كامل كفه منحوش18102221411070198

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالقادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 378.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعباس حسين كاظم عبد18112321411060050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجمان احمد نعيم عبد هللا18122421422013058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كركوك375.00ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيخضر محمد خضر صالح18132021417047015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي فارس شاهين حسين18141721411018139

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياحمد غضبان عبد عزاوي18152121417071007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر371.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى طعمه كهو دحام18162221413025124

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.00ثانوية البحتري المختلطةاحيائيياسين مؤيد حسن عويد18172221417012026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا احمد18181721411078014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي فليح صعب عجمي18192921411003041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياياد محمد حسين عبد هللا18201821411004010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرهام عايد محسن صخي18212221424030035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.00ثانوية البحتري المختلطةاحيائيحسين عبداالمير حسن عويد18222221417012004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.00ثانوية السعادة للبناتاحيائينور حسن محمد جاسم18231821422069045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كركوك360.00ثانوية الدعاء للنازحاتاحيائيسرور جاسم محمد علي18242021422067011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.00اعدادية غطفان للبنينتطبيقيهمام عبد هللا حمد عبد هللا18251821511038023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت406.00ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيعبد عزاوي خلف علي18261821517025019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت404.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيعبد االله عبد هللا جاسم محمد18271821511120010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت360.00ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعلي خليل خلف جاسم18281821511016012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.00اعدادية الرضواني للبنينادبيطايس حمادي حسن علي18291721211147047
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيالزم خالد كاظم نادر18301721211061033

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.00اعدادية الراية للبنينادبيفارس فالح سليمان محمود18311721211025046

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.00ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا محمد حسين عبد18321721211045058

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.00ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا احمد حسن عباس18331721211045050

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.00اعدادية زمار للبنينادبيراكان خلف علي حسو18341721211095011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيرياض سالم خليف مصطفى18351721211032012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.00اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد فارس يونس محمد18361721211147097

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل432.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمود احمد حسين18371721215015059

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.00اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد حمد محمود محمد رشاد18381721211147002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة بابل422.00ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيرضا حمزه عبيد خضير18392321213015003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.00ثانوية تلول ناصر للبناتادبيريم مجيد داود سلمان18401721222033006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.00اعدادية اليرموك للبنينادبيمهند احمد محمود محمد18411721211003096

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة الموصل416.00اعدادية القيارة للبناتادبيشروق محمود احمد حسين18421721222013024

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.00ثانوية الفجر الجديد للبناتادبياسيل حمد خلف عبد الكريم18431821222039001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل407.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبياحمد صالح ناصر هويش18441721211047005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد402.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين خالد حميد محمد18451421211006016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.00ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد عبد الغفار حمود عبد هللا18461721211051038

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل393.00ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد مقداد محمد نجم18471721211075031

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.00اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عبد المحسن علي متعب18481721211003006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية390.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيمثنى فالح علي عويد18491721211073013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل384.00اعدادية العياضية للبنينادبيخير هللا جاسم صالح سليمان18501721211107009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل383.00اعدادية الشافعي للبنينادبينواف مال حميد احمد18511721211135050

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.00اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد غانم بكر رجب18521721211003008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل380.00ثانوية اجحلة للبنينادبيصفوان غازي علي خلف18531721211043006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.00ثانوية وانة للبنينادبياحمد محمود سنجار احمد18541721211086001

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية379.00اعدادية الرضواني للبنينادبييونس علي حميد عبد18551721211147121

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيخطاب اسماعيل عمر محمد18561821211048013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك376.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنادبيكريم مزاحم علي حسين18572121215003069

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل371.00اعددية غرناطة للبنينادبيمحمد غانم علي احمد18581821211104038

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.00ثانوية اصفية للبناتادبيشفاء خيري محمد خلف18591721222092006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.00ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعلي ناصر جندي كاطع18601121211001019
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قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.00ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياالء صالح محمود يوسف18612021427011002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت464.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائييوسف علي حسين طه18621821411004097

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسراء محمود مصطفى مشعل18631721422049015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيعمره عبد المعين شبيب حمد18642021422030039

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل427.00ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيزينه عبدالمطلب ادريس عبدهللا18651721422102006

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف موفق خلف فرفاح18662021513017004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر377.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسراء ناظم ابراهيم نصيف18672121422020008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.00اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعمر سالم عبد صالح18681821411043015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةهندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية563.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي رضا  زهير عبد الحميد عبد العباس18692421511028029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 489.00اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحيدر ناظم كريم حسين18702421511033006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية470.00ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعلي فاضل سلمان جاسم18712321517014025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة466.00اعدادية الغدير للبنينتطبيقيجعفر محمد الجواد صالح مالك18722421511045012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل463.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس سالم جالوي كاظم18732521513013028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط462.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين حميد محيسن شابث18741621513026019

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رحيم كاظم وناس18752421511036018

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بابل411.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين هويل تمياط18762421513010054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية515.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عامر ياسين سلمان18772421422016070

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبة فاضل عباس كريم18782421426001341

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة الكوفة508.00اعدادية النور للبناتاحيائيايمان هادي ممدوح كليل18792421422005018

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.00اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء محمد دحدوح محمد18802421422009007

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية505.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب يحيى حسين عاجل18812421422024189

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة واسط494.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتساهل رزاق حمد هللا زغير18822421424023023

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء483.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمسلم ميثم جويد كاظم18832721411043033

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية470.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيتماره ماجد كاظم نغيش18842421522025004

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين احمد كريم ناصر18852421511027006

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء454.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمة رعد داود مخيف18862421522026042

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيسجى اسماعيل عبد هللا عبود18872421527008010

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى453.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحيدر امين عباس عبد18882421511015029

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة450.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحيدر عباس كريم دهش18892421513017007

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة443.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيهدى اسماعيل عبد هللا عبود18902421527008013

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بغداد438.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجعفر عالوي حميد عليوي18912821511010008
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كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط405.00ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حامد جاسم جبر18922821517011008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية494.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيافراح مهدي عبد الحمزه سلبوح18932421422001005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عبد العباس فنجان سعيد18942421411044142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيدعاء حميد عبد هللا كاظم18952421422017051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة الكوفة460.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد وناس جوده18962421422014137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.00ثانوية العدل المختلطةاحيائيزهراء حمزه جعوال محيبس18972421427011004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية454.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد حسين عليوي عبد الحسين18982421411047276

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية452.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمأب علي حمود جلهام18992421424005061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.00اعدادية عفك للبنينتطبيقيمصطفى حسين كاظم جابر19002421511006020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة393.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيغيث سعد سلمان جاسم19012421511027038

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد575.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيصفا حسين والي مجمان19021121422048056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء437.00اعداديه يافا للبناتتطبيقيسجى واثق دويج جهادي19032421522040014

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية474.00اعدادية اسماء للبناتادبيبنين خضير حمزه عوفي19042421222011006

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية466.00اعدادية سومر للبنينادبيحسين عالء فيصل كاطع19052421211004018

كلية القانون/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء450.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحمزة داخل عالوي داخل19062421211002011

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد416.00اعدادية الكرامة للبنينادبيعالء الدين حبيب ظاهر تيم19072421211001041

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية412.00اعدادية السرور للبناتادبيبنين كاظم حسان عيدان19082421222002007

كلية التمريض/جامعة القادسيةبابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 585.36ثانوية المتميزيناحيائيحسن نضير كاظم فاطس19092421411041026

كلية التمريض/جامعة القادسيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينجالء مهند لفته علي19102421422028196

كلية التمريض/جامعة القادسيةقسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسنين سعد ابراهيم محمد19112421411015051

كلية التمريض/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 575.20ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي عقيل عبد زيد جويد19122521411030068

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى443.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيامجد كفاح عباوي عودة19132421411042012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين وحيد رحيم سريح19142421417020031

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم عقيل حسن كاظم19152421422028180

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور حيدر طالب معين19162421422023162

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيضحى محمد طيار عبد زيد19172421422027159

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان راضي ملحان عزاوي19182421422028028

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية386.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عدنان كاظم حمد19192421422026167

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانوار حسن عباس مهدي19202421426001030

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب منهل عناد حمزة19212421422009189

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية379.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيدالل كاظم عبد ناصر19222421422041035
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كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر378.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيحسام عظيم نعمة حسين19232421417022006

كلية الزراعة/جامعة القادسيةالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيصباح حسين عليوي كاظم19242421417004016

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيدعاء مهدي يوسف زروك19252421424015037

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية395.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين عبد االمير هادي حسن19262421511028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية534.00اعدادية االنتصار للبناتادبيضحى عدنان شريف سهل19272421222012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية446.00ثانوية الحسينية المختلطةادبيكوثر محمد عليوي حسين19282321227016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية390.00اعدادية السنية للبناتادبياسراء حيدر حسن سلمان19292421222009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية385.00اعدادية الرباب للبناتادبياسراء خالد ناصر عبد19302421222004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور كاظم جبار سالم19312421424013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 441.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب علي عيسى شمران19322421422009181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 441.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتماضر هادي كاظم عباس19332421422044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد عوده بالل19342721426001207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيياسمين موسى فهد حسون19352421422003201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمياسه حمزه عكله علوان19362421422044092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية433.00اعدادية سومر للبنيناحيائينعيم كريم لفته خرنوب19372421411004180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالموصل/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية431.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب سليم عواد هجير19382421422013134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 430.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار عبد االمير بريدي ناجي19392421411027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية423.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حيدر محمد19402421413018136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية421.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد فاضل غالي جاسم19412421411047289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء شاكر مجيبل تعبان19422421422028081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 418.00ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء نعيم حسين لفته19432421422045025

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية540.00اعدادية التحرير للبناتادبيساره لفته حبيب عذاب19442421222008027

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية506.00اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء يحيى محمد مجيد19452421222001016

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية506.00اعدادية العراق للبنينادبيحسين حازم ترتيب فرحان19462421211019005

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية491.00ثانوية االحسان المختلطةادبيحسن محمد سعيد علي19472421217001004

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية484.00اعدادية سومر للبنينادبيضرغام مؤيد نوير لفته19482421211004035

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.00اعدادية عفك للبنينادبيحسين جبار جياد حسين19492421211006002

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية451.00اعدادية السرور للبناتادبيزينب قاسم الوي تومان19502421222002023

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.00ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء عبد الرحمن فتنان طوفان19512921222011037

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة422.00اعدادية العارضيات المختلطةادبيامجد سعدون فرحان عوفي19522421217003002

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد409.00اعدادية المؤمل للبنينادبيحسنين عاجل صبري هميم19532321211046014
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كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية407.00اعدادية السنية للبناتادبيضحى حمزة جبر حسون19542421222009045

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية405.00اعدادية سومر للبنينادبيكاظم تحسين علي غنون19552421211004052

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.00اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرهام رعد جواد كاظم19562421222034010

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية400.00اعدادية االبراج للبنينادبيامير فاضل ناجي خضير19572521211023010

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة503.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء داخل كاني ديان19582421422028079

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية494.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء مراد محيسن حسين19592421422048046

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ثجيل19602421422047128

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية474.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيامير جاسم عذير زبين19612421411040007

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية470.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر فاضل ناهي عويز19622421411047334

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية469.00اعدادية حلب للبناتاحيائيانوار حسين جواد كاظم19632421422014020

كلية التربية/جامعة القادسيةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيكرار ثابت حاكم ماجود19642321417047015

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان496.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء ياسر حمود أبو خضير19652421522003009

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.00الخارجياتتطبيقيخديجة كريم منسي عاجل19662421528050022

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.00اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعلي خميس خضير جبير19672221511016024

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بابل429.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان شمران موسى19682521513025026

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد427.00اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسين حمودي عبد اليمه حسن19692421511011013

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء412.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين جبار عبد هللا حسن19702221517073021

كلية التربية/جامعة القادسيةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار397.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحيدر علي حسين جياد19712421511028013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية560.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيسارة مجيد عودة حمزة19722421422017103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة533.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور سرحان كاظم عيال19732421422011208

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرسل سامي ساجت ليلو19742921222035006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية372.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيايناس رحيم كاظم كاطع19752921222002020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية456.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمروه احمد عبد الكاظم راضي19762421424005063

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.00اعدادية الهدى للبناتادبيهند كامل صاحب دانير19772421222020060

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة358.00ثانوية الخلود للبناتادبيبنين محمد جاسم ناصر19782321222058005

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة بغداد439.00ثانوية االنفال للبناتادبيتاره احمد شاكر جاسم19791021222019006

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية376.00اعدادية الجواهري للبنينادبيماجد محمد جياد كيطان19802421211013057

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.00ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبييونس مبارك عبد حسين19812421215012016

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة سامراء357.00ثانوية المرادية المختلطةادبيرسول اسماعيل عطيه عكيب19822421217006005

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية435.00اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن شاكر يونس جالب19832421411004035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.00ثانوية المنار المسائيةادبيشعالن مطشر منشد مطير19842921215001030
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة البصرة377.00ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبياحمد رائد حميد تومان19852521213014001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت362.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيكاصد مطشر عالج شريده19862921211003044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي عمران ظاهر19872421422018063

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيمروه مراد محيسن حسين19882421422048142

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.00ثانوية مأرب المختلطةادبيحوراء فاهم فنيخ باقر19892421227007004

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.00اعدادية النصر للبنينادبيابراهيم عبد الواحد عبادي عبدان19902421211034001

كلية االثار/جامعة القادسيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية410.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسكينه عباس فاضل هادي19912321422062109

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل407.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدير رحيم شاكر عبد19922421422024334

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائياالء عبد الرزاق جاسم ناصر19932421422029003

كلية االثار/جامعة القادسيةطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا سعد كاظم عبيد19942421411005065

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهيناز حليم جبار سلطان19952421522023022

كلية الطب/جامعة االنباركلية طب الكندي/جامعة بغداد603.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعثمان علي عبد حمادي19961921413007011

كلية الطب/جامعة االنباركلية الصيدلة/جامعة بغداد596.44ثانوية المتميزاتاحيائيامنه جميل عبد الوهاب جميل19971421422027014

كلية الصيدلة/جامعة االنباربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.00ثانوية االنتصار للبناتاحيائيطيبة قحطان ابراهيم احمد19981221422042013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمهيمن حسن عبد الحميد رشيد19991921511002047

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد474.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيمصطفى سميع عناز حمد20001921511056036

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.00اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيظاهر خضير عباس مهبول20011121511046007

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحسن بشار عدنان عبد الفتاح20021021511013022

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حامد عبد20031921411099021

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار570.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى محمد عوده مخلف20041921422027038

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنباركركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائياسعد راسم حميد سويدان20051921411032007

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيياسر اياد عبد الرحمن محمد صالح20061921511015078

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار547.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيضيف صالح الدين عبد الباقي كلبوش20071921511017016

كلية العلوم/جامعة االنباربغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد القادر عامر مهدي صالح20081921411015039

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيايهم راسم حميد سويدان20091921411032009

كلية العلوم/جامعة االنباركلية التمريض/جامعة نينوى553.00اعدادية األمل للبناتاحيائيقطوف خلف عبود حمادي20101921422059095

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد552.00اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب احمد يوسف صالح20111921422060047

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد548.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيوضحه نوري صعب حميد20121921422107048

كلية العلوم/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار545.00اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعبد اللطيف مهند لطيف ارزيك20131921411068002

كلية العلوم/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.00اعدادية الخالدية للبناتاحيائيدالل عمر طركي عبد20141921422049016

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار540.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسمر باسم رميض مطر20151021422013049
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كلية العلوم/جامعة االنبارقسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيدالل احمد كنوش احمد20161921422011044

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.00ثانوية قريش للبناتاحيائيهبه طه برجس عزالدين20171921422022100

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييقين محمود مكي صغير20181921422057155

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد502.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم سالم داود حماد20191921422076044

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار470.00ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيسهير اياد شاكر محمود20201921422136018

كلية العلوم/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار488.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيمريم حمود عبود عايد20211921522086077

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة478.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمنتهى ستار محمد ابراهيم20221921522062037

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار475.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمه حميد ضاحي حمد20231921522066030

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد عبد السالم كريم خلف20241921511004011

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار469.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيساره مدني شعالن أحمد20251921522061012

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار457.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيمنى حمد عطيه مهيري20261921522086083

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة تكريت420.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيشعيب طالب مسربت علي20271921515010032

كلية العلوم/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد فاضل خلف20281921511011032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار457.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيريم شهاب حمد خلف20291921422011059

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.00ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد هللا محمود اجياد عبد20303121411005023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الكوفة440.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد صادق حاكم محمد خلف20312521411018098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار472.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيرماح شاكر حميد عمر20321921422062033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار470.00ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك عماد صافي مجيد20331921422064015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار434.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر ياسر خالف صالح20341921422011136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور محمد حميد ابراهيم20351921422052125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقييوسف عبد خليل علي20361921511032040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار397.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد هللا صالح صبار خربيط20371921511002023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار391.00اعدادية هيت للبناتتطبيقينبأ محمود عبد اللطيف احمد20381921522060035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار389.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقييحيى بشار فاضل عساف20391921511002049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.00ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيياسر صباح بحر هندي20401921511067016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزينب صبار بدوي األسود20411921222012044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيلينا عماد بدري ياسين20421921222042025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.00اعدادية عنه للبنينادبيعبد هللا عارف علي عبد العزيز20431921211021014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.00ثانوية التكاتف للبناتادبيشيماء فرج محمود عبد20441921222094012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهود حامد عبد حمزه20451921511040038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.00اعدادية الميثاق للبنينادبيعالء مجيد هندي صالح20461921211006025
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.00اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا محمد خلف عطا هللا20471921211043026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحمزه سالم هاشم رهيب20481921411011032

كلية الزراعة/جامعة االنباركلية الزراعة/جامعة االنبار356.00اعدادية هيت للبناتاحيائيساره بسام ثابت جمعة20491921422060052

كلية الزراعة/جامعة االنباربغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيخالد حسين زيدان خلف20501021511011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.00ثانوية حضر موت المختلطةادبيذياب فرحان بديوي ساجت20511921217007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.00ثانوية الشفق للبناتادبيمنال عادل خلف علي20521921222106036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة االنبار460.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد هللا اياد ياسين عبد الجبار20531921211104038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيأحمد حميد جاسم حمادي20541921211045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.00ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيسجى عمر عوني يعقوب20551921222065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.00اعدادية بروانة للبنينادبياياد حميد ساجر حمد20561921211066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.00ثانوية دار السالم للبنينادبييوسف مثنى عبد الجليل كماش20571921211049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة425.00اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد جبير محمود عمير20581921211043046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار413.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيسيف عواد حمد صالح20591921515005027

القائم/كلية التربية/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.00الخارجياتادبيضحى صبار خليفه علي20601921228050411

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية/الجامعة المستنصرية420.00ثانوية الفرات للبناتادبيرسل ابراهيم حمود محمد20611921222011026

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.00ثانوية العبور للبناتادبيأمل عزيز محمد شالل20621921222086007

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.00ثانوية العبور للبناتادبيتدمر مجيد مطلك فالح20631921222086029

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.00اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر راغب حجاب غربي20641921422010164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسراء رزاق عباس عبد20651921422014008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار481.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد السالم نعمان محمد نوار20661921411032025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار478.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيرنا قاسم حمود فليح20671921422089064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار464.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم محمد خليف ناطور20681921422011116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار457.00ثانوية قريش للبناتاحيائيمالك محمد رشيد رمضان20691921422022085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار451.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمهند صالح داود حمود20701921415005128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة441.00اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم خليفه20711921411071001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار438.00ثانوية الغفران المختلطةاحيائيمحمد جبار محمد عواد20721021417001018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة434.00ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيرشا ثوري حمد نومان20731921427011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.00اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد سليم فياض فرحان20741921411064026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيشيماء فالح فريح عبد20751921422001014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة كركوك432.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد زيدان20761221411040068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار430.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيخديجة علي منذور علي20771921422087027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائينبا احسان علي ابراهيم20781921422072054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيبهاء مجيد حميد هالل20791921511058011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة476.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيناره خليل ابراهيم خلف20801921522086088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة تكريت432.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقياحمد فصال هجن نصيف20811921511112009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار418.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمصطفى محمد شهاب حمد20821921511026062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعطا هللا عبد الكريم دلي جدعان20831921511066025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار401.00ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمصطفى اياد طه حلو20841021511023018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار396.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيهيفاء احمد ابراهيم كعيد20851921522066037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد حسام عايد غيدان20861921511002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.00اعدادية كبيسة للبنينادبياسامة طارق عبد الرزاق حمدان20871921211017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.00ثانوية التهذيب للبناتادبيضحى جاسم محمد محيسن20881921222043016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة432.00اعدادية الحسين للبنينادبيرائد مشتاق عفتان درج20891921211118002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.00ثانوية العروبة للبناتادبيبروج خلف محل منفي20901921222099005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار417.00ثانوية العبور للبناتادبيمنى علي حامد عبد20911921222086077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402.00ثانوية الشفق للبناتادبيتقى طالب عليوي حسين20921921222106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيعايدة عبد هللا ذياب حمد20931921222107008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل394.00ثانوية الفرات للبناتادبيساره صبر داوود سليمان20941921222011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار379.00اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيامل نعمه محمد شالل20951921226002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار378.00الخارجياتادبيهاجر سمير جاسم محمد20961921228050635

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار377.00ثانوية العبور للبناتادبيأمل جاسم عويد عبد20971921222086005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارالقادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 442.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبراء حسين تايه غازي20982421424005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.00ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعمر خميس عبد هللا بردان20991921415006098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.00ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيمحمد يوسف خلف يوسف21001921515006054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.00ثانوية هاجر للبناتادبيعذراء عواد عبد نزال21011921222048014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبياحمد محسن علي غربي21021921211045003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.00ثانوية الرمادي للبناتادبيملك فؤاد احمد حسين21031921222028024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.00ثانوية الرمادي للبناتادبيدعاء احمد عبدهللا فرحان21041921222028008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره جمال نجيمان عشوي21051921222066018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.00ثانوية الرمادي للبناتادبيانسام عبد رشيد اسماعيل21061921222028001

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة422.00اعدادية الكوثر للبناتادبيسبأ عادل حماد مهيدي21071921222037014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار418.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبينسرين عواد خليف عماش21081921222107016
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كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيميالد محمد سعيد سهيل21091921222087025

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414.00اعدادية هيت للبناتادبيسجى حميد نجرس مضحي21101921222060019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار404.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبيمروه حمود عماش حسين21111921222107011

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.00ثانوية االمام العادل للبناتادبيزينب سعد كريم حديد21121921222023015

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيميعاد هاشم علي محمد21131921222012068

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.00ثانوية الودود للبناتادبيرقيه سهيل مخلف حسين21141921222129005

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار370.00ثانوية الفرات للبناتادبيزينب صبري داوود سليمان21151921222011032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار369.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء طه سليمان ابراهيم21161921222027003

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار361.00اعدادية جنين للبناتادبيعائشه علي دحام خليفه21171921222013023

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار462.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرقيه سعدون محمد ثميل21181921422017014

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار427.00ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيهاله عبد الجبار عوده جرو21191921422125015

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار421.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيماليه خليل طلب شلش21201921422055103

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك ناجي علي مسربت21211921422052027

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم عمر شاكر حمدان21221921422052111

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينورس محمد خميس عبد هللا21231921422089196

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمالك احمد عطوان صالح21241921422017027

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار388.00ثانوية المقاصد للبناتاحيائيزينه ابراهيم ضاحي حمادي21251921422070020

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.00ثانوية الفرات للبناتاحيائياسماء عوض فهد حماد21261921422011012

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار408.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيشهد عبد السالم ابراهيم حمادي21271921522042039

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار402.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآيه خليف عويد هالل21281921522012004

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار396.00ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيهند شعبان عويد فرحان21291921522082003

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيغاده فرحان خليف احمد21301921522012037

كلية التربية للبنات/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياسراء نجم عبد الرزاق عبد الكريم21311921522042007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيمأب فوزي عبد هللا نايف21321921222052043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار472.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيعبير عيد محمد حميد21331921522107016

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.00ثانوية حضر موت المختلطةادبيفيصل احمد مرزه ذياب21341921217007009

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار396.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمر مشرف سليمان خلف21351921211031026

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار382.00اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد جيجان حمود عساف21361921211006004

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.00اعدادية الشموخ للبنينادبياحسان زكي صالح طوكان21371921211053001

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار363.00اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياركان حامد مخلف فياض21381921211054007

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.00اعدادية الروافد للبناتادبيهاله مهدي صالح فرج21391921222062031
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كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.00اعدادية االيمان للبنينادبيمحمود شاكر هربود حسين21401921211063036

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار359.00اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسين حميد رشيد خضير21411021217009008

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار432.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائياحمد ضياء فريح فجر21421921415005146

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار481.00ثانوية راوة للبناتادبينبأ جعفر احمد شهاب21431921222009015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار492.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرواء حمد خليفه احمد21441921422012082

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.00ثانوية راوة للبناتاحيائيايه احمد علي حماد21451921422009007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية الزراعة/جامعة كربالء368.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياسماء يوسف عباس عبد21462721426001013

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار363.00ثانوية العبور للبناتاحيائيامال محجوب جلود نزال21471921422086016

كلية الطب/الجامعة العراقيةكلية طب الكندي/جامعة بغداد604.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيسالي علي جالل عزيز21481421424005017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.00الخارجيونتطبيقيمحمد وليد برهان شكور21491321518001148

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية القانون/الجامعة المستنصرية516.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسجاد عادل حربي علي21501021511013053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء جاسب ساجت مخيلف21511521422004078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيياقوته احمد عبد الكريم جاسم21521321422040243

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد501.00ثانوية التجدد للبناتادبيسجى غازي محمد ياسين21531221222037017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد458.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور راضي عبد طعان21541421222025049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية421.00اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد جاسم21551321211006045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ فالح حميد عبد21561121222004027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جواد كاظم علوان21571421222062024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيندى صباح هاتو جياد21581521222009095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية450.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا شاكر محمود شهاب21591121211031040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية449.00اعدادية النعيم للبناتادبيسجى فاضل خنجر سيد21601421222009060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبياسحاق اسماعيل احمد شهاب21611921211027001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيشهد محمود حامد فرحان21621021222029024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد عدنان صبار حسن21631421211013097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد445.00اعدادية العامل للبنينادبيصدام احمد لبيب علي21641121211014052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك عامر كريم رشيد21651221222015010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد506.00ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد العزيز احمد محمد رقيب21663121411005018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.00اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه اسماعيل محمود جاسم21671121422011155

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد447.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الكريم احمد21681121422008130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.00اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل عبد الرحمن عباس فرحان21691021422031034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.00اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمهدي علي حسون ارسين21701121411016049
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية413.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل حمودي21711121422008054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيدنيا طه خضير عباس21721021422027026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار389.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا ناصر باشا جمشير21732121411049073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.00اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيمنتظر علي ساجت علوان21741021517011016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد حيدر خضير عباس21751421511010038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.00الخارجياتادبيهاجر عبدالمنعم ابراهيم جواد21761221228050440

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية458.00ثانوية بالل للبنينادبيموسى حماد سالم احمد21771021211021040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيسحر طه حسين اسماعيل21781221222005011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.00ثانوية الربيع للبناتادبيياسمين سعيد زني كردي21791221222002024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد414.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيانس بركات عبد العزيز علي21801021211037005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيسبا عبد الكريم حريش عواد21811221422051068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة429.00اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء رحيم حسين عبيد21821021422028014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.00اعدادية حماة للبناتاحيائيسماء علي بهجت كاظم21831121422025109

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار423.00ثانوية القصواء للبناتاحيائينبأ عبد الكريم حريش عواد21841221422051109

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية الطب البيطري/جامعة تكريت422.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيفارس محمد فارس عواد21851121411017106

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى421.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد فرات عبد األمير نجم21862121411003009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد مجيد سمير عبد21871021411013011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي محمد عبد محمد21882121411031028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحمزة نجم عبد هللا سهر21891121511034020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.00ثانوية الكرار المختلطةادبيشهد ناهض مطلك سعود21901121227006009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية475.00ثانوية المعرفة للبناتادبينورهان محمد حسين مهدي21911121222060042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.00اعدادية النعيم للبناتادبيسحر عواد كاظم عبد21921421222009065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.00ثانوية نور االيمان للبناتادبيشيماء كامل ساجت جاسم21931221222006028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.00ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك سرمد راضي حسن21941121222015008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.00اعدادية عائشة للبناتادبيجنة سالم عبيد درب21951121222023018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيصفا حسام شوكت حميد الدين21961021222029025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايالف علي حسين علي21971021222017003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء اياد عزت جهاد21981321222034007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.00ثانوية ام سلمة للبناتادبيايمان رعد محمد علوان21991021222015003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم433.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيدعاء امير علوان مرزه22002321422052013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.00ثانوية القصواء للبناتاحيائينبا خلف احمد جسام22011221422051110
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية القانون/الجامعة المستنصرية529.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء مهدي محمد علي22021221222019039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزينب محمد كاطع منشد22032621222052006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.00اعدادية عائشة للبناتادبيميسم عبد المنعم محمود احمد22041421222010045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.00ثانوية االالء للبناتادبيايفان خضير سمح عيسى22051121222059002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.00ثانوية االعتدال للبناتادبيدانيه سعد خيون شالف22061321222008013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.00اعدادية البتول للبناتادبيمروة علي حميد قاسم22071121222013075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.00اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ عباس علي جاسم22081221422031231

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل441.00ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيطيبة توفيق عبد الخالق عباس22092321524010005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.00اعدادية البيان للبناتادبيمريم امين موسى كاظم22101021222014063

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.00اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى ناصر شاه ولي جزاع22111221222017074

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية452.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمؤمون خضر محمد غافل22121021217005031

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.00اعدادية الصفا للبنينادبيصهيب مصعب رياض عبد هللا22131321211027045

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد433.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيتبارك نافع عبد الجبار جاسم22141021222045009

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد428.00اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق علي عبد الرزاق22151121211026067

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد424.00ثانوية نور العلم للبناتادبيآيه حسام محمد علي22161121222052002

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.00ثانوية الزهور للبناتادبيصابرين علي عبد هللا عيسى22171121222019022

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد393.00ثانوية الفاتح المختلطةادبياسامه ضياء خميس علي22181221217005003

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد390.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد ياس خضير سكر22191321211023006

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد386.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيصهيب احمد حميد جوير22201121211034023

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بغداد377.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي نعيم كاظم خلف22211421211051044

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.00اعدادية الفردوس للبناتادبياسيا سعد محسن كاطع22221321222040006

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجعفر فاضل عباس خنجر22231421211041011

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيرسول هيثم احمد عليوي22241121211053040

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.00اعدادية التضحية للبناتادبياسيا موسى لفته حسن22251221222010002

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد454.00ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد حسين حمزه نجم22261221411013002

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.00ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء سالم هاشم محمد22271421422001027

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرؤى علي هادي حيمد22281321522011011

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد461.00ثانوية ام سلمة للبناتادبينبأ صالح عبد الواحد نجم22291021222015035

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.00اعدادية العراقي للبنينادبيمنتظر قصي مناف سليم22301021211005077

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.00ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب ابراهيم خليل ابراهيم22311121222042029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية446.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى باقر حسين رحيمه22321421211023254
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.00ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيابراهيم فائز معيوف سالم22331921211096002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية443.00ثانوية الرافدين للبناتادبيمرام مصطفى عبد الرحيم عبد الغفور22341321222019029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد439.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينورهان احمد مفيد عبد الرزاق22351021222017031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.00اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيعزيز حسين حميد عزيز22361421215006062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيساره حسين جاسم محمد22371321222013025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.00اعدادية ابابيل للبناتادبينور الهدى صالح مهدي صالح22381121222045044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد علي يوسف رسن22391521411005005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.00اعدادية المهج للبناتاحيائيلينا عادل ابراهيم حسن22401421422035053

كلية االعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد421.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي اسماعيل محمد علي22411121211052084

كلية االعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية418.00ثانوية وهران للبناتادبيزهراء سامي علي اغاجان22421121222049008

كلية االعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد416.00الخارجيونادبيسجاد محمد سعودي جاسم22431321218001337

كلية االعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.00اعدادية الدجيل للبناتادبيسجى عبد الكريم ياسين عبيد22441821222071017

كلية طب االسنان/جامعة بابلكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمصطفى رياض نواف دحل22451121411047032

كلية طب االسنان/جامعة بابلكلية الصيدلة/جامعة الكوفة594.00اعدادية النهروان المختلطةاحيائيايمن شاكر احذني شالل22462321417011009

كلية الصيدلة/جامعة بابلكلية طب االسنان/جامعة المثنى590.00اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحسام مؤيد كريم عطيه22472721411002008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبراء حسين جاسم محمد22482421522047005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين522.00ثانوية الدستور للبنينتطبيقيايمن فارس حامد عبيد22492321511018004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.00ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد فاضل عباس ابراهيم22502321511025002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس رزاق عطوان فزع22511621511048099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة480.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيغدير سامي محسن نجم22522521524030011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.00اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم علي22532221511079065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد مقداد فاروق عجيمي22542221411037147

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل466.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمحمد علي حسين بلي22552321511002057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.00ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقياحمد يحيى عبد الجبار يعقوب22561621513064002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسبأ حسين هاشم نهير22571621424051084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 555.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب ضرار خلف محمد22582721422055128

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية554.00للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيمحمد قاسم سياب حميد22591621511025032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت546.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعزيز غازي عزيز جاسم22601621513004081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين صادق عبود عيسى22612521524033001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت539.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين خيري عبد الحبيب مهدي22621621513004033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابلبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيدانيه مهند عباس علي22632321422035038
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابلعلوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية437.00اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل سامي عباس22642721515005038

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكرار راضي اصريم احريجه22651421511027064

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة ديالى489.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه علي جدوع سلمان22662121422050040

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 473.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء يحيى زيتون سعيد22672321422051056

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل461.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفضاء حسن شاطي دفار22682321422017249

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جبار زايد نعمة22691521411011006

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت443.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين عواد22702721511016025

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى433.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد جبار عيدان حسن22712721511032069

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد22722221411031193

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت434.00ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر عاصي دويح22731621513011002

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم سعود كاظم22742321422035111

كلية العلوم/جامعة بابلقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل546.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء وليد ياسين صاحب22752321422012040

كلية العلوم/جامعة بابلقسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 540.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران عبدالستار جبار عبيد22762321422051095

كلية العلوم/جامعة بابلقسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.00ثانوية قباء للبناتاحيائيبنين حسن ابراهيم نايف22772321422070013

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد509.00اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيزبيده خضير عبيد كاظم22782321427013011

كلية العلوم/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بابل509.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيشهد حسن سلمان محسن22792321422056010

كلية العلوم/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة499.32ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم عباس محمد حسن محيسن22802321422021110

كلية العلوم/جامعة بابلقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.00ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيطيبة هاشم حمود مزنان22812321427052005

كلية العلوم/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة495.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد السيد عيدان عبود22822521411007373

كلية العلوم/جامعة بابلالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط487.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيروز عباس عبد المهدي احمد22832621422015040

كلية العلوم/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل531.00عدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء عبود عبد الزهره كاطع22842321522011029

كلية العلوم/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل499.00اعدادية الشموس للبناتتطبيقيهاجر حيدر عبد األمير محمد علي22852321522025037

كلية العلوم/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل485.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء حيدر عباس حمود22862321522045011

كلية العلوم/جامعة بابلالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين ناظم وايد حمود22871621511042028

كلية العلوم/جامعة بابلالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين نزار عبد الباري عبيد22881621511017045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة البصرة479.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه خلف فيصل علك22892221422050150

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهدى كاظم علي طالس22902521422022637

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل467.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب رعد اسماعيل جبر22912321422027048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرجاء هاني كاظم عبد22922321422003045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة االنبار463.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسميه عثمان حسين سلمان22932321422039149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الكوفة462.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم صبار عبد الزهره كاظم22942321422062158

132 من 74صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد كاظم22952321424006085

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.00اعدادية كوثى للبناتاحيائينور الهدى سمير كاظم هادي22962321422073180

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد450.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيبتول علي انصيف جاسم22972321422041028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.00اعداديه يافا للبناتتطبيقيحوراء حسام عبد الحسين عطيه22982421522040004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيغدير حازم بخيت عباس22992721522054033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير فليح حسن23002321413012046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء469.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيمنتظر حيدر عبد العباس عبد هللا23012721411044126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد قاسم عبد زيد فياض23022321417007073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة452.00ثانوية االصول المختلطةاحيائيكرار حيدر فيصل هنوات23032321417033015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل442.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحسناء نوفل عبد علي محسن23042721422035083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه غسان محمد جاسم23052321422012255

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 524.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد باقر باسم صبحي رديف23062921511025231

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد باقر احسان حميد جابر23072421511042090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل428.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيابو الحسن عالوي كاظم كشيش23082721511033002

كلية القانون/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574.00اعدادية شط العرب للبناتادبيمروه حسن هادي علي23092321222048057

كلية القانون/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب صهيب عاصم عباس23102321222040028

كلية التمريض/جامعة بابلكلية التمريض/جامعة بغداد586.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي علي23112721411034256

كلية التمريض/جامعة بابلالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 580.00اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد ظافر عبد االمير حمزه23122321411043002

كلية التمريض/جامعة بابلقسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية578.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى محمد غازي عبد الرضا23132721411031125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.00ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد حسن هادي جبر23142321211045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة438.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حمزة سكر حسون23152321222044020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد426.00اعدادية المعراج للبنينادبيحسين عدي حسين جبار23161121211023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية424.00اعدادية االمام للبنينادبيحسين مرزه سرهي مطر23172321211013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية422.00ثانوية النضال المختلطةادبيمراد توفيق محمود غزال23181121217003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة420.00ثانوية حلب للبنينادبيعباس عايد عبد الزهره نجم23192321211044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بغداد391.00اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سلمان عبيد محمد23201421211026100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.00ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمرتضى عباس حسن عبد23212321217023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة القادسية376.00ثانوية الثريا للبناتادبيفخر الفواطم حسين عمران موسى23222321222069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط375.00اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد الباقر حميد محمد خليف23232321211046071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد حسين مخيف حمزه23242321215003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبياحمد قاسم حمد كاظم23252621211024004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل370.00ثانوية الزاكيات للبناتادبيضحى عبد الجبار علي دانه23262321222065005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.00ثانوية الفاروق للبنينادبيامجد عايد شمخي جار هللا23271421211043002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية الفقه/جامعة الكوفة362.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيأيات فارس خضير جبر23282521224005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل361.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحمزه يحيى حسن صالح23292921211005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهيفاء جمال سعيد علي23302621222058073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل452.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن عماد صبيح هادي23312321411014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.00اعدادية الشموس للبناتاحيائيغسق لطيف مظهر كاظم23322321422025061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبشرى خيري اسماعيل ابراهيم23332321422006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم ثامر علي شمخي23342321422035123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل413.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى سعدي خليف سلمان23352321422017300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيايمان علي حسين شهاب23362321422007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء404.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم عبد الحسين23372521411012159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االثار/جامعة القادسية400.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره سمير عبد الكاظم محسن23382421422022106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمحسن خلفه عبد خالد23392321417061013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمحمد جابر فداوي كطان23402321417061014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.00اعداديه يافا للبناتاحيائياسراء جابر عداوي عوان23412421422040011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االثار/جامعة الكوفة391.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات طعمه كاظم حبيب23422521422003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيتهاني حسن حمود بوشي23432421422041026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة ديالى369.00اعدادية النضال للبنينتطبيقيبدر عبد بندر شويرد23442421511009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية العلوم االسالمية/جامعة بابل368.00ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيذو الفقار عالء كاظم سردي23452321517056011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمرتضى فرحان ناصر حسين23462321417026037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 496.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيدعاء رضا فوزي كاظم23472321422004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل494.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمرتضى جمعه شالل بختري23482321417014034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة القادسية491.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيياسمين صالح عبيد عبد هللا23492321422035146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية483.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائياحمد محمد جواد كاظم23502421413005001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل477.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينبأ مجيد عبد المنعم حسين23512321422047128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.00عدادية الثورة للبناتاحيائيرغد عبدالهادي كاظم كريم23522321422011068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل472.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيهدى نعيم محمد عبد الرضا23532321422036063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين فالح حسين حميدي23542321511012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.00اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعالء توفيق وهيم عكاش23552521511023017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.00ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيمؤيد مزهر مطشر هزاع23562221517065014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة431.00ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي موسى حسن23572521515006020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايه جواد كاظم حسين23582321522072008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد هادي مظلوم عبيس23592321211017030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل455.00ثانوية الخلود للبناتادبيزينب حسين عبيدان جسوم23602321222058018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.00ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب محمد غريب عبد23612321222057014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بابل450.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيمحمد عادل مزهر حسين23622321211063056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.00ثانوية الكفاح للبناتادبيحوراء حامي زياد شناوة23632321222037008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل441.00ثانوية حلب للبناتادبيزينب عامر حسين كاظم23642321222053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل438.00اعدادية اسماء للبناتادبيسجى مكي سرداح عبد23652321222018046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى426.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه رزاق كاظم علوان23662321222008032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد420.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهبه ستار جبار شمخي23672321222051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء احمد غنام حبيب23682721422035126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة ميسان454.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد علي لفته حسون23692421411035044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحاتم جوده جهادي مانع23702421413018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفرح ثامر نعمه حمزه23712321422071113

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد551.00ثانوية البتول  للبناتادبيحوراء ماجد اسماعيل دحام23722321222028007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيبنين عليوي مريع جواد23732321227015004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.00اعدادية اسماء للبناتادبيبنين احمد كاظم خلف23742321222018014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة505.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي ثائر عبد االله كاظم23752521211008106

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك هشام نجم عبد23762321522016013

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة الكوفة433.00اعدادية االيمان للبناتادبيتقى قيصر حمزه طراد23772521222038013

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة376.00ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين باسم كاظم ناجي23782321222036003

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة373.00ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمصطفى هاني دهش حسن23792321211066013

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة367.00ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيفرح احمد شاكر تعيب23802321224001006

كلية اآلداب/جامعة بابلالكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 418.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينبأ رياض كريم جاسم23812521422040368

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبياية حافظ محمد عبيد23822321226001102

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل430.00الخارجياتادبيسجى محمود شاكر ناجي23832321228050568

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.00ثانوية بيروت للبنينادبيحسين كاظم سرحان عبيس23842321211021014

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة410.00ثانوية المناقب المختلطةادبيمحمد قاسم حسن دوهان23852321217036008

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل408.00اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء حبيب شهيد فليفل23862321222017022

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل406.00ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى رعد جالل كاظم23872321211024036
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كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االعالم/الجامعة العراقية405.00ثانوية الرحمن المختلطةادبيعبد هللا حمزه غازي حسين23882321217004018

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة404.00ثانوية المناقب المختلطةادبيمصطفى طالب كامل عبد الحسين23892321217036009

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيهديل صالح حمزه صالح23902321224006024

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعباس طالب عبيس جاسم23912321215003034

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.00اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء نجاح غازي تبينه23922321222031022

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل511.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور كاظم بدري حسن23932321422048128

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.00ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمرسل خلفه عبد خالد23942321417061017

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعبير مهدي رحيم عبود23952321422002101

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل438.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيطيبه مكي مراد صالح23962321427012052

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة438.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياية احمد ظاهر حبيب23972321422045013

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية436.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم حداوي23982321411006075

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل433.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم زرار23992321422022128

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية432.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه مجيب الرحمن زكي كاظم24002321422026081

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء431.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد مناف تركي شخير24012321413002037

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الكوفة392.00اعدادية المناذرة للبناتتطبيقينور الهدى حسين هاشم حسين24022321522003034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.00للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمؤمل واثق كاظم جريو24032321211048044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.00اعدادية الثورة للبنينادبيعباس سالم حسن عبيد24042321211003034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل386.00ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء عدنان نعمه فرحان24052321227021006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب عباس عبيد هادي24062321422026040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم فاضل جوير24072321424006089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائينور نجاح هادي محسن24082721422009085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل395.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيالهام عادل مالك فرحان24092321427055002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيفاطمة عماد مجيد كاظم24102321427053014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار381.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء رحمان دويج سعيد24112221422013028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل حسون حسين ثامر24122621411002098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيمريم محسن حربي حفاظي24132221424003142

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت375.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمد عيسى شكر شنابة24142921511023158

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الهادي رعد هادي اسماعيل24151021511022031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غالب كاظم محمد24161121511022021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط537.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد صبار خلف24171021511022030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين علي مطشر سلمان24181521511010028
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.00ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيجاسم هاشم مزيد فارس24191921511107008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.00اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل شاكر24202321511032035

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرينكلية القانون/جامعة بغداد530.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي عادل حربي علي24211021511013099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقياّصف هادي رشيد هندي24221021511020003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى479.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل ناصر24231621513006065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرينهندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صبيح علي24242121411077014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.04زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيجعفر مصدق عبد هللا مزعل24251421511008001

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.96ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحسين علي هاشم هادي24261321511019007

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى احمد خليل ابراهيم24271021511016090

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.00اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد ميثم سلمان غلوم24281021511018005

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد529.76ثانوية المتميزاتاحيائيهدى عيسى حميد عبدالوهاب24291121422047085

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد528.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عباس ناجي غني24301521422008107

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين509.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهنادي خالد عبد الرزاق عبد الكريم24311121422008141

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهبه صباح محسن مهدي24321321522014033

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.00ثانوية االنفال للبناتتطبيقيورود ثائر جبار مصلح24331021522019044

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينه علي كاظم شاطي24341521522006022

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد469.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيامين مصطفى سامي كامل24351021511020052

كلية العلوم/جامعة النهرينابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.00ثانوية االحرار للبنينتطبيقيسيف محمد حميد سالم24361121511043008

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد460.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسجى رحمان احزام حسين24371421522044017

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد حيدر كاظم ناشي24381521511001046

كلية العلوم/جامعة النهرينالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية450.00ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيفرح رعد فاهم مهدي24391221522039042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين476.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيطيبه محمود حسن خالوي24401021422023024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعباس رائد علي حسين24411121511049076

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عبود حسين مهدي24421121511022026

كلية الحقوق/جامعة النهرينكلية القانون/الجامعة المستنصرية528.00ثانوية اسماء للبناتادبيمريم عادل خضير عبد هللا24431121222035013

كلية الحقوق/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة ذي قار521.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيحسن حسين علي زغير24441121411013008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.00ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك محمد حسن كاظم24451421222039007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية439.00اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمؤمل محمد عذافه جبر24461421211018042

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية431.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرفقه امجد عدنان احمد24473221222006018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية/الجامعة المستنصرية424.00ثانوية الشفق للبناتادبيسبأ سعد علي عبد24481121222051035

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية/الجامعة المستنصرية424.00اعدادية االمين للبنينادبيزياد كاظم عبد عطيه24491021211018008
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية الحقوق/جامعة النهرين541.00إعدادية الجزيرة للبنينادبييوسف فوزي عبد الكريم حسن24501421211016084

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية القانون/الجامعة المستنصرية527.00اعدادية التقى للبناتادبيمريم صاحب نهل يوسف24511121222012089

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم سالم نوار حسين24521121422007061

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية560.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد وليد محمد ابراهيم24531021511017077

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد غازي ميرجان24541421513027010

كلية الطب/جامعة ديالىكلية طب االسنان/جامعة بغداد597.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب علي محسن جوده24551521422005067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت515.00اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعبد المهيمن حسين سلمان فرحان24562121511022021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.00ثانوية المحسن للبنينتطبيقيقاسم محمد طه قاسم24572121511080019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى مازن زيد حسن24582121511014113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف حسين24592121511014107

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل441.00ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيتقى سعد ياس عباس24602121526005030

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيبرهان محمد جواد صالح24612121511074003

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.00اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيباقر منذر حمدان جبار24621321511024004

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيباقر سالم احمد مخيلف24631421511039012

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.00الخارجياتتطبيقيحوراء ياسين عباس صابر24641321528050027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية التمريض/جامعة كربالء564.00اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد نوري24652121422045032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.00اعدادية بابل للبناتاحيائياماني جاسم محمد مهدي24662121422051010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء509.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد غانم عبد الحسن مريهج24672221511051018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيكاظم احمد كاظم علوان24681321511004026

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.64ثانوية الجواهري للبنيناحيائيبركات قيس حامد صالح24692121411020007

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعباس ارسال ثامر عباس24702121511061016

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.00أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعلي حكم محمود صالح24711221511019028

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية التربية/الجامعة المستنصرية401.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعهد كاظم ثامر محمد24722621511014051

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيزيد علوان ناصر حمد24732121411012073

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد519.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعقيل رعد تاج عبد االمير24742121411008077

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء وليد عيسى علوان24752121422009083

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى516.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء عباس محمد اسماعيل24762121422070029

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيأيه سعد عباس حسين24772121422079001

كلية العلوم/جامعة ديالىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء سمير حسين عباس24782121422070014

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.00ثانوية الفتاة للبناتاحيائيليلى مكي جمعه خلف24792121422082028

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.00ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرقيه ثامر علي حسين24802121426001011
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كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيطه ياسين خليل جاسم24812121511074010

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى490.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعلي محمد احمد علي24822121511012026

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى431.00اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيمشتاق طالب جاسم محمد24832121517030010

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى411.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيآمنه علي عبدهللا حميد24842121522001001

كلية العلوم/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى404.00اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك غازي جواد علي24852121522050008

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقياديان جاسم محمد هاشم24861421522065001

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى380.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيهبه حسين ناجي محمود24871421522010043

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة كربالء378.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي احمد مزهر عطيه24882721511021056

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.00اعدادية النصر للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر عوده عبد الحسين24892421511034029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.00اعدادية سراجق المختلطةادبيحاتم نوري كريم علي24902121217051003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيباقر رائد علي جاسم24912121211010007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيسارة علي محمود داود24922121222071018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد408.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرغد علي مهدي سعود24932121222065036

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.00ثانوية الصقور للبناتاحيائيطيبة فراس عبد الحافظ موالن24941821422046008

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك حسن خليفه جواد24952121422092087

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة كربالء379.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائياالء عبد مطر شباط24961321422048002

كلية الزراعة/جامعة ديالىالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينرمين وليد خالد ابراهيم24972121422047117

كلية الزراعة/جامعة ديالىالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.00ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيخديجة طارق ابراهيم علي24982121427079014

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك367.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسن طاهر كاظم عبد الحسن24992121411004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.00ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمود شاكر محمود محمد25002121217025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.00ثانوية تدمر للبناتاحيائينور حسن كاظم جواد25012121422041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبه رضوان ابراهيم محمود25022121422005084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيندى ناطق سعدي طعمه25032121422002140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عمر علي مصطفى25042121422032174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيابو الحسن ثامر حسن غضيب25052121411042001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيمريم ابراهيم علي اسماعيل25062121422072069

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى395.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيخالد رعد خليفه عبد25072121515009014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايناس نوزاد عبدالكريم عثمان25082121422085042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيسارة محمود شكر حسن25092121421015013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى466.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيغفران طالل حمود رشيد25102121426007064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى466.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب محمد عطية جاسم25112121422068036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى465.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياسحاق هيثم سموم حميد25122121411075018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة كركوك462.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد قاسم جعفر شكر25132121411002136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمة سلمان خطاب عمران25142121422072058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيوجدان غسان جبار ابراهيم25152121422084054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة كركوك460.00ثانوية روناكي للبناتاحيائيغصون ثامر مجيد رشيد25163221422007010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة كركوك459.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا خلف محمد حاجم25172121411075064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك عبد هللا يوسف حميد25182121422018021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيمنتظر هادي دعدوش مالح25192621517018014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد415.00اعدادية المعراج للبنينتطبيقيابراهيم قاسم كاظم جاسم25201121511023002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية388.00ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم دخيل مجيد25212421515003066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيبنين هاشم اسد علي25222121222079002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.00اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد مطشر ابراهيم محمد25232121211007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.00ثانوية المسجد  االقصى المختلطةادبيسجاد فيصل شالل سلمان25242121217058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمحمد ياسين جار هللا ناصر25252121217024013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.00اعدادية بني سعد للبنينادبيحيدر مصطفى جلوب يعقوب25262121211008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيماب قيس حسين ولي25272121222013028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.00ثانوية البيداء للبناتادبيمالك ابراهيم خليل ابراهيم25282121222052010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.00ثانوية القلعة للبنينادبيسجاد جاسم مهدي حسن25292121211039019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.00ثانوية البهاء المختلطةادبيايالف غانم عبيد علوان25302121227009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.00اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين مطشر ابراهيم محمد25312121211007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452.00ثانوية اليرموك للبناتادبيآيه حسن حسين سعيد25322121222035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.00ثانوية البهاء المختلطةادبيجميله انور حسين علوان25332121227009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.00ثانوية البحيرة للبناتادبيبراء عالء حسين علي25342121222031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.00اعدادية طوبى للبنينادبياحمد حاتم شجاع ابراهيم25352121211076003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيحنين سالم خليل ابراهيم25362121222061014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.00ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد عدي غانم محمد25372121217025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية اآلداب/جامعة بغداد409.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيشهالء تركي حسون علي25382121222011021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى402.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة هاشم محمد كاظم25392121222065079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم456.00اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء عبد اللطيف عباس احمد25402121422045030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى446.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى محمود احمد حسن25412121422085126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.00ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمحمد عامر علي محمود25422121417070022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.00اعدادية البينات للبناتاحيائياميره غالب علي ضاحي25432121422027003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى452.00الخارجياتتطبيقيزينب حيدر علي حسين25442121528050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 370.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين موتان كوماني شيال25452921511023051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.00ثانوية الوهج للبناتادبيرغد قصي حسين علي25461421222047015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530.00ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه حسين فاضل عباس25472121222024021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى521.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيآمنه فارس عواد غيدان25482121222061001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.00ثانوية فاطمة للبناتادبيشهد عدي محمود جاسم25492121222016020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.00ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيرسول علي طه عباس25502121211031005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.00ثانوية الصباح المختلطةادبيعلي باسم اسماعيل سلمان25512121217043004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.00اعدادية المنارة للبناتادبيجيهان جابر جامل ابراهيم25522121222018014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى418.00ثانوية البهاء المختلطةادبيغيداء كاظم جواد كاظم25532121227009016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.00اعدادية مندلي للبنينادبيمرتضى احمد صالح عبد القادر25542121211033032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.00ثانوية اليرموك للبناتادبيميناء مهدي عليوي حميد25552121222035037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.00اعدادية اليقظة للبنينادبيمقتدى ديوان رشك عطيه25561421211027147

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد رعد شاكر محمود25571321211004057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.00ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد علي حكيم سلطان25582121217033013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.00اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه باقر شكر محمود25592121222048034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى369.00ثانوية الزهور للبناتادبينرجس صفاء حسين سعدون25602121222024028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء428.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرحاب حسون علي عبيد25612121424004009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيضحى مهدي صالح رحمان25622121422035061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى425.00ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمريم ناظم احمد عصفور25632121427063009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعائشه محمد اسماعيل محمد25642121422010106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى417.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيحنين يونس جاسم سبع25652121422044029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة ديالى407.00اعدادية المنارة للبناتاحيائياميره نوري خميس جاسم25662121422018009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيخضير عامر كريم مهدي25672121411008050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعمار هشام عبد الجبار محمود25682121411029061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار396.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعبد العزيز سالم عبد الحمزه مصحب25692321417037013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.00ثانوية عتبة للبناتادبيزهراء سعد حسن عبد25702121222076006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد جاسب حسن راضي25712721211017045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.00الخارجيونادبيرسول كاظم حديد ضاحي25721421218001638

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.00اعدادية التسامح للبناتادبيسمر رياض حسين طعمه25731421222012054
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد430.00ثانوية النظامية المختلطةادبيباقر عبد الجبار عبود ياس25742121217011003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى491.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياعناب اسماعيل عبد  علي25752121422013009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة الكوفة462.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي منعم عبيد موسى25762321411042097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى454.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين محبس بعنون نهير25771421511027018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة سامراء367.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي رحمان حسن علوان25782121217028023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.00اعدادية بابل للبناتادبيبثينة غزوان احمد عبد المجيد25792121222051004

كلية طب االسنان/جامعة كربالءكلية طب االسنان/الجامعة العراقية592.00ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين كاظم25802621415009027

كلية الصيدلة/جامعة كربالءكلية طب االسنان/جامعة كربالء594.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب محمد عواد زيدان25812721422054175

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت555.00اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينور الهدى عالء صالح حسين25822721522010031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرفد سالم عيدان راضي25832721522040010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة كربالء528.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقينعمه فاضل مهدي سالم25842721511026159

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيهاني رائد تركي نوري25852721511003061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 524.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيمسره عامر محسن علي25862721522054048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 517.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيسعد كاطع فنجان فزاع25872221515006009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 506.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد علي فليح جبر25882721511026059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء506.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي فاضل كريم كيطان25892721511011058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة البصرة496.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي سعد مصطفى حسن25901621511052048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكوفة490.00ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين علي دليل25911621513068001

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء473.00اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد خليل منصور خضير25922321511009037

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء462.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمهند حسين علي دهروب25932721511008063

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء فارس حسين عوده25942721422033087

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل529.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى نصر فيصل عبد25952721422035339

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل526.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهاله حسين مهدي جساب25962721422052115

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيغدير سهيل شمخي خزعل25972721422010071

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء537.00ثانوية البستان للبناتتطبيقيزهراء علي هاشم خضر25982721522053010

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط477.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقياحمد شاكر حمود سلمان25991621511017006

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء467.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه صالح مطشر نعمه26002721522020024

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء453.00ثانوية البستان للبناتتطبيقيسحر عون هاشم خضر26012721522053014

كلية العلوم/جامعة كربالءبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيجعفر علي عبد محمد26022721511001008

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل430.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد علي سالم ناصر حسن26032821511007127

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران حيدر دفار محمد علي26042721426001289

132 من 84صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 578.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عبد الرضا كردي عبد26052521424018264

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم هيثم عباس عاشور26062721422054280

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءالنجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 559.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي عبيد26072421411005105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكوفة481.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر قاسم مدلول نوماس26082721511033055

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيزين العابدين يوسف عبد الرحيم عبد الزهره26091621511031048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيهشام حسن حسين جاسم26102421511040040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة القادسية498.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم صكبان جالب26112721422039113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل491.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسين حيدر حمدي مطر26122721411045027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل487.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين نصر فيصل عبد26132721422035068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل462.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنذر احمد عبد العباس سلمان26142721411016121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة المثنى460.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعبدهللا كطف لهمود عبد26152321417012079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة البصرة453.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين جبار احمد علي26161621511011034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالءقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل449.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد هاني حسن عاشور26172721511021005

كلية القانون/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد510.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجعفر محمد حسن كاظم26182721211005021

كلية القانون/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى475.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعقيل حامد محسن نعمه26192721511014033

كلية التمريض/جامعة كربالءقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.88ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاتن سليم سرحان حمزه26202721422043062

كلية التمريض/جامعة كربالءالناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيميامي جعفر فاضل منصور26212221424042064

كلية الطب البيطري/جامعة كربالءقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل484.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينيزك محمد شاكر فرحان26222721422004073

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة ديالى354.00اعدادية الناصرية المسائية للبنينتطبيقيجعفر باسم ياسر مهلهل26232221515001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.00ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيسعاد كاظم بادي صليبي26242721227002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد ضاري مرعي شالل26252621211015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمصطفى حيدر لطيف عباس26262721211017047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل430.00اعدادية العراق للبنينادبيامير حسن علوان جاسم26271221211009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية/الجامعة المستنصرية421.00اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار صكبان داخل سعد26281421211048066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة بغداد418.00ثانوية الصديق للبنينادبيجعفر عبد الحسين مهدي عريبي26292321211024009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة414.00ثانوية حلب للبناتادبيهديل حسن علي هاشم26302321222053025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.00ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعباس هادي عباس كشكول26312321211049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي عادل عطيوي علي26322621211039091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة386.00اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عباس تكليف جهادي26332721211001051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط380.00ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر جابر عيدان شاهر26342621211030016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة بابل434.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي تقي حسين جواد26352721411042069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة433.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمة عباس حسين محمد26362721422025119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء باسم فاضل محمد سعيد26371421422044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل418.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسن نعمه جلود26382721422048068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة البصرة418.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم فاضل جازع26392721411032137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل409.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفيض ايهاب خضير عباس26402321422032084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيانتظار عايد عبد عون حمزه26412721422015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه خالد هادي عطيه26422721422014110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 388.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل حيدر بدري زغير26432721422056034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد سعد جبار محمد26442821511005127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل405.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسين علي حسين حسن26452721511014018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيكوثر كاظم حمزه جاسم26462721422044075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء489.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك محمد مراد عبود26472721422041049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة البصرة484.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء فاضل ونيس حسن26482721422055110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء480.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد بخيت علي26492721411025074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين فاضل عباس محمود26502721422027013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء473.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيهبه رحيم سوادي حسين26512721422004076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية470.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايات حسن مطر كاطع26522421424017007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء468.00اعدادية عفك للبنيناحيائييوسف قائد كصمول شمران26532421411006098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينه غانم محمد مانع26542721422016043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.00اعدادية المسيب للبناتتطبيقيمنار خليل منصور خضير26552321522041032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء474.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب هشام كاظم مرتضى26562721526001085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.00اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعالء ناصر حسين طبيج26572221511023012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء454.00اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمخلد احمد سبتي مهدي26582221511016044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.00ثانوية االشراق للبناتتطبيقيمريم محمد سلمان كاظم26592221522063023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة واسط443.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار حيدر راشد مان هللا26602221511051013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل432.00اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمه فالح عبد جرمز26612721522010024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيأمينه عباس علي ياس26622721522025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط426.00اعدادية النعيم للبنينتطبيقياحمد زغير شميشر يازع26632621511008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل425.00اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياسراء علي صافي مجهول26642721522035001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة الكوفة424.00ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين قادر عبد الرحمن26652521515004095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ياسين حسن عبود26662721211015129
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية/الجامعة المستنصرية452.00اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر ناهض سوادي عيدان26672321211011030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيغصون منسي حمد كسار26682721222003038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيصادق هاني عبود رداد26692921211007062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.00ثانوية الرضوان للبناتادبيالحوراء زينب فالح نوري عبد الحسين26702721222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة387.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء صباح مكي ناجي26712721222004029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء488.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيغدير علي فليح حسن26722721422044064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء صبيح فخري عطشان26732521427006054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيرغد محمد عبيد حمزة26742321422022090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.00اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه هيثم علي حمود26751221222041030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.00اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي غني ظاهر عبيس26762721211008060

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة402.00ثانوية المنار للبناتادبيغدير عباس رومي جاسم26772721222001052

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائياسيا سرحان عبد الساده موسى26782721422008002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة البصرة385.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيغدير عباس عبد الكاظم منذور26792721422007087

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة كربالء381.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور سعيد كاظم شنته26802721422027085

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار376.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمة عباس هواش دخيل26812221422029038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة كربالء375.00اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيتبارك عواد علي حمود26822721522018004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينب مازن احمد عبد الحمزه26832721522041030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيثامر ظاهر مفتن عالي26842921211007019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى مهدي لفته خشان26852721211001085

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة المثنى435.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب سعد شياع علك26862721426001283

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيدعاء علي حسين خطار26872721422048044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه محمد ثجيل سمير26882721422032030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيعلياء عباس راهي كاظم26892721422008104

كلية الطب/جامعة ذي قاركلية الطب/جامعة الكوفة604.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيكوثر موسى سالم كريم26902221422013065

كلية طب االسنان/جامعة ذي قاركلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامنيره جبره هللا سعد حمود26912221424042003

كلية الصيدلة/جامعة ذي قارالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 588.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي اكبر علي عبد داخل26922221411003156

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر حسين حميدي26931621513015005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين علي بدري مهلهل26942221511005014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قاركلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء492.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد ماضي عبود26952221513021011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد اسعد نجم عبد هللا26962221511080082

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.00اعدادية النور للبناتتطبيقيدعاء مؤيد سلمان زلمه26972221522042009
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد جودة محمد26981621513027073

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائيآيات وليد خالد هادي26992221422083005

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة سومر534.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك خالد حسن موسى27002221422041024

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة بغداد532.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتقى سمير دنبوس هميم27012221422011017

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد526.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيمهدي حسن عبد الرضا كصاب27022221411023053

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار510.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين سلمان عبد عباس27032221422003014

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.00اعدادية العقبة للبناتتطبيقيخديجة ثجيل وحيد شلش27042221522012008

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.00الخارجياتتطبيقيافراح حسن سلمان عذاب27052221528050008

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية472.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد علي عوده نجم27062221511013071

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار459.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيهادي محيسن منسي عبد الحسين27071621511074062

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء430.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي جوده فشاخ دفار27082221511059049

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل429.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين باسم سالم شاهر27092221511013017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة واسط499.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير جبار هاشم شوكان27102221424044049

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.00اعدادية المعارف المختلطةاحيائياالء حسن جاسم خصيم27112221427029002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة481.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيرباب ناجي تالي سوادي27122221422026017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيزهراء احمد شيال عكله27132221427033004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمناف عبد الحسين كاظم غالي27142221411059113

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار461.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم عطشان27152221422034036

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس27162221422037046

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة457.00ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيدعاء قاسم جابي عايد27172221427059010

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة455.00اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب هاشم محمد خفى27182221422053061

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة واسط530.00اعدادية رملة للبناتاحيائيبشرى سالم فرحان دحو27192221422015012

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار513.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ حميد عوض منخي27202221422041141

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.00اعدادية اور للبناتاحيائيوالء فاضل مهوس شنيار27212221422040132

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم راجي خلف علي27222221422004274

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قارالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار466.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد ميثم نعمه عبيد27232221411031201

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيرزاق كامل الزم محمد27242221411070068

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.00ثانوية الشمم للبناتاحيائيآيات عبادي كسار مزعل27252221422072003

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قارسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار381.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطوعه عزيز حسن فليح27262221422050138

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار379.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي محسن عوفي27272221422009047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار499.00اعدادية سكينة للبناتادبيصفا علي مجيد علي27282221222016029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار رائد خلف محسن27291621211081160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.00ثانوية الغدير للبنينادبيعبد هللا عالء كاظم شريف27302221211006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.00ثانوية البتول للبناتادبياديان زهير ضايف عواد27312221222081003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للبنات/جامعة القادسية378.00اعدادية الوفاء للبناتادبيغدير حسين كريم مري27322921222004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالسماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 364.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى ريسان طاهر صالل27332921211009176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة447.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيوجدان منتصر خضر ساهي27342221424012215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة428.00ثانوية بدر الرميض  المختلطةاحيائيهناء ذياب غانم مشلتغ27352221427039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.00الخارجياتاحيائيايات وليد شعيبث علي27362221428050082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارقسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيأسعد رحيم حسن ناصر27372221411076002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر424.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين سلمان عبد هللا27382221422040054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر417.00ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيسجاد رياض صبري كاطع27392221411053024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االعالم/جامعة ذي قار417.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عمار حمد جبر27402221422077110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة ذي قار414.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيهدى هادي سلمان علي27412221422026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيحسن حيدر عطشان عفلوك27422221417013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االعالم/جامعة ذي قار407.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنار هيثم جاسم كاظم27432221422045082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.00ثانوية المجتهدون للبنيناحيائيحسين واثق عباس صالح27442221411078005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر405.00ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقييقين محسن حمض محمد27452221522009043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية الزراعة/جامعة البصرة404.00ثانوية االختيار االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي كاظم كريم27461621513075006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 385.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيتبارك ياسر حسين مشاي27472221522083006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار513.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب خالد قاسم غالم27482221422029028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيوديان احمد مزهر نعيمه27492221422012101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة506.00اعدادية الفضائل للبناتاحيائيميعاد خليل عذير عباس27502221422005042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار501.00ثانوية المنار للبناتاحيائيرقيه معلك بخيت سرحان27512221422058009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عزيز27522221424020059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء471.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين ماجد كاظم عبد27532221522004005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد436.00ثانوية االستبرق للبناتتطبيقييسر علي خفيف نعمة27542221522083045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيرغد قاسم محمد عبد27552221227028004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.00اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر حامد جوالن عبد الحسن27562221211013059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.00اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه مازن مهدي عبد27572221222007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.00ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي سهر عبيد جناح27582221211041014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.00اعدادية سكينة للبناتادبيشيماء ناهي ريه طاهر27592221222016028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار398.00ثانوية الضحى المختلطةادبيمسلم فرج طاهر حايف27602221217085010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.00ثانوية الفرزدق المختلطةادبيزهراء عادل جعفر جبر27612221227009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى396.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيطارق عزيز جواد كاظم27622921211011025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.00اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيسجاد رمضان عبد هللا ناصر27632221211068049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة القادسية379.00ثانوية النور للبناتادبيحال رياض فارس خيون27642921222022035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة الكوفة496.00اعدادية المروج للبناتاحيائيخديجه محمد شراد رضيوي27652221422030022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية484.00ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيغفران فائق عبد صابر27662221524043018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار469.00اعدادية النور للبناتتطبيقيغدير صادق رحيم عويد27672221522042020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد503.00اعدادية صفية للبناتادبيبنين حسين عويد جنام27681421222011029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار556.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة علي عبد مشحوت27692221422039298

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.00ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحوراء علي عبد جابر27702221427047002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.00ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور حسن خصاف عبد الحسن27712221422083257

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.00ثانوية النبوغ للبناتاحيائياسماء رياض سالم مصبح27722221422014002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة سومر404.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيملتقى رفيع وطين منخي27732221527073016

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.00اعدادية رملة للبناتاحيائيكوثر نوري حني مجلي27742221422015098

كلية اآلداب/جامعة ذي قارالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيابتسام جابر بيون دويج27752221422046001

كلية اآلداب/جامعة ذي قارالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.00ثانوية الوقار للبناتاحيائيزهراء نجاح شذره علي27762221422025007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.00ثانوية البتول للبناتادبيزينب علي حسين علي27772221222081018

كلية االعالم/جامعة ذي قاركلية التربية االساسية/جامعة الكوفة381.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيحوراء محمد هادي علي27782521224023003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين541.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان عيسى فتاح27792021511013029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك463.00ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد كامران جالل سعيد27802021515016064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوككلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة472.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفاضل عبود حمود خلف27811921511024051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوككلية التمريض/جامعة كركوك582.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره طارق احمد سعدون27822021422019072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حازم تركي خليل27832021424005076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي فنجان عجيمي27842021513020004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك455.00اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعمر عبد هللا خليل ابراهيم27852021511006027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.00ثانوية شفق للبناتتطبيقيمريم عماد حمدي سمين27862021522043008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيكرار كريم فرحان سلمان27872221511037075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيممدوح صبيح بريد زغير27882921511008105

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل551.00الخارجياتتطبيقيمريم صالح حمد جاسم27891821528050100

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية469.00ثانوية سروة للبناتاحيائياسماء صباح محسن علي27902021422050008
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كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك468.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيخديجه جبار احمد امين27912021422088027

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك468.00ثانوية البارودي للبناتاحيائيرحاب محمد صابر بكر27921821422093009

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.00ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد ربيع جاسم محمد27932021511047027

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.00اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن دباس27942021511006043

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك504.00الخارجياتتطبيقيبشرى رحيم امين قادر27952021528050012

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك497.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد سيزار ناظم اصغر27962021511055040

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.00ثانوية النهرين للبنينتطبيقيابراهيم محمد خليل ابراهيم27971821511059002

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك453.00اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيوليد عالء طه ثلج27982021517014021

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية447.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيروزكار صالح عمر بكر27992021511097028

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك443.00ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كمال عبد هللا عبد الرحمن28002021513015002

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك442.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقياسامة سلوان قادر طيب28012021511087013

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك438.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقينور الهدى فؤاد احمد رفيق28022021522015026

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفيدان محمد رشيد شوكت28032021522030019

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك436.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرؤى مهيوس صالح طلب28042021522042010

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/الجامعة المستنصرية431.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا سالم28051921511011059

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة الموصل421.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد بحر يوسف غضيب28061921511066032

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيصديق ابراهيم عبود فاضل28072021511009028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر436.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيعائشه فريدون رؤوف قاضي28082021422121036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك433.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيكوديا علي محمد سعدون28092021422037081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك423.00ثانوية سروة للبناتاحيائيابتهال صباح محسن علي28102021422050002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان عبد هللا وهاب28112021411087118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك453.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد رشيد علي محمد28122021511094020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك404.00ثانوية مار  افرام للبنينتطبيقيساهر ثامر عبد هللا بولص28132021511033007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك394.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد قادر نجم الدين محي الدين28142021511096030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك383.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيأشتي يوسف محمد نامق28152021522087001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية375.00اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيسيف خليل ابراهيم احمد28162021515007034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر374.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى هاشم بدو احمد28171821511014026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية372.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد ادهم عبد الكريم جلبي28182021511001059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عبد المنعم محمد خلف28192021211009062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك420.00ثانوية سروة للبناتادبيشهد محمد احمد شبل28202021222050025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد رعد حسن حسين28212021211049034
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد نور الدين احمد قادر28222021211009013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صالح وهاب عزيز28232021211096052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.00ثانوية الشروق للبناتادبيرفل عامر منهل سلطان28242021222047012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمخلف مطر احمد حسين28252021217007040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.00ثانوية الكوير للبنينادبيوضاح صدام عبد هللا علي28263121211009014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصكر مطر احمد حسين28272021217007015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا علي عمر أحمد28282021211086007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441.00اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيديلمان بشتيوان فرج محمد28292021411084020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك435.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزينب جمعه علي حسين28302021422112041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.00ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيمصطفى عماد فارس احمد28312021511014014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كركوك387.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد مردان طالب قاسم28322021511001076

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل419.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيمحمود وليد جليل رشيد28332021411070053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.00اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيهيثم عدنان مهندس مناحي28342221411028067

كلية التمريض/جامعة كركوكبابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 577.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيقمر محمد حسن عبد الكريم28351321422020037

كلية التمريض/جامعة كركوككلية التمريض/جامعة ميسان577.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد المؤمن عبد القادر جابر علي28361921411060023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوكقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية569.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جتين عز الدين علي28372021424005039

كلية الطب البيطري/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك493.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرينوار مجيد محمود محي الدين28382021411089067

كلية الطب البيطري/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك461.00اعدادية القضاة للبنيناحيائيكرار خالد إبراهيم جمعه28392021411057016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيخديجه فرحان قادر محمود28402121422020050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن رعد فرحان علي28412021211054021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم عبد الكريم صعب سهيل28422121222098035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك375.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمحمد حسن رشيد محمد28432021211016017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.00ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيغراء اسماعيل حسام عبد الحميد28441921422041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك493.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيريام مقداد سامي جمعه28452021422037045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكالحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك415.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعيده مناع ثابت منفي28462021427004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية الزراعة/جامعة كركوك394.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيغيث خالد عبد المحسن مهنى28472021411007048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسلوى حسيب سامي جاسم28482021422077007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.00ثانوية النصر للبناتاحيائينهى ثائر عزيز عبد الواحد28492021422035061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت378.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيتارا موفق عاصي حسين28501821422107025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة تكريت374.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيغيداء حمد مكطف ثلج28512021422115022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيادريس ياسين حمد علي28522121411075016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية427.00ثانوية عشتار للبناتتطبيقيمريم اشور شليمون ارموش28532021522040005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.00اعدادية الهدى للبناتادبياسماء علي رفيق شفيق28542021222018002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك443.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين رجب حسن حسين28552021422100048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك437.00ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهونيا محمد عباس محي الدين28562021422079039

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.00دراسة كردية- الخارجيات احيائيايمان خلف قادر عبد الكريم28572021428550003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك427.00ثانوية أقار صو للبناتاحيائيامنه علي مندان هللا ويردي28582021422110002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيهيام سيروان احمد خورشيد28592021422021036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسين عاصي محمد28602021411087080

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسيف الدين جاسم محمد جاسم28612021411013035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية/جامعة الحمدانية415.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيفارس جالل ياسين سليمان28622021411022035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك411.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز شمال فخر الدين جمعه28632021422106045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.00ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسجى عارف نايف سالم28642021422025032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.00ثانوية الفرات للنازحيناحيائيمحمد عبد عيد سليمان28652021411073015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر405.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور عاصم محمد صالح رشيد28662021422008133

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك365.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيهوازن ياسين طه عبد الرحمن28672021522037044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك501.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائينور ياسين احمد محمد28682021426002105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك493.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه رفيق محمد صالح28692021422100007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك492.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيحياة يونس خلف صالح28702021422010024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك490.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيمريم حسن محمد طه28712021422016047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك489.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ريم لقمان ظاهر عبد الغفور28722021411097106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك489.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد عبد الكريم عبد الرزاق28733221411004040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك481.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسلمى عثمان علي محمد28742021422098086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك477.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيئافان نادر عبد الخالق رشيد28752021422121002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك465.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عماد رحيم شريف28762621422016099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك464.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيليديا عادل محمد نورى28772021422095073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك463.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهناء عبد الستار خضير يوسف28782121422083046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك457.00ثانوية البيان للبناتاحيائيفاطمه مراد عبد هللا خير هللا28792021422074027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياياد عبد نجم عبد هللا28802021411001053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار454.00اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمراد سامي نعمه محمود28812021411041028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة448.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد صالح علي سرحان28822021411007056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.00ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن سالم عبد عواد28832021517007013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك400.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعبد الرحمن فوزي علي صالح28841921511112034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيزهير احمد محمود محمد28852021511016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.00اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن رشيد رحيم حسين28862221511080015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة الموصل376.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيمد هللا سعدون حسين عاصي28871821517071055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.00ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيفائزة فائق نجم الدين عزيز28882021227059007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.00اعدادية الرياض للبنينادبيرماح علي رمضان جاسم28892021211022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.00ثانوية االوس للبنينادبياياد حاتم احمد حمود28902021211045011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.00ثانوية الشهباء للبناتادبيأمنه فاضل عبد هللا صالح28912021222007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.00اعدادية الرياض للبنينادبيعمر صالح شحاذه جاسم28922021211022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيسيف الدين سعد خميس خلف28932021217069009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.00اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيايمن مريوان مجيد محمد28942021211092002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.00اعدادية الشرقاط للبناتادبيريام حمزه عبد المجيد عباس28951821222007021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسكينه احمد اكبر مهدي28962021222024019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك417.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسروين ابراهيم معروف محمد علي28972021222106030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك412.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبد هللا عبد عبد هللا خلف28982021217069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهيفاء خورشيد شكور غيدان28991821222066046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.00ثانوية سركاني المختلطة  كرديةادبيأيمان سالم محي الدين فرج29002021227055003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية الحقوق/جامعة تكريت389.00اعدادية عين زالة للبناتادبيبان حسين عبد نجم29011821222001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين مطلك29021721211134039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل370.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد رمزي علي اسماعيل29031721211209016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيخليل ادريس ابراهيم محمود29043121217001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك465.00ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد برغش محمد29052021411085011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيفردوس صالح جاسم خلف29062021427067008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيروزين هيوا نور الدين محمد29072021422037044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.00ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيخوشي عبد الكريم احمد محمد علي29082021422090004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.00اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي عبد االمير ولي حسين29092021411018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيخزعل ياسر عبد شجاع29102121411032045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة تكريت417.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيروشنا فرهاد كريم حمه29112021422024026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك402.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمريم نبيل محمد حسن29122021522015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك374.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيداستان ستار مجيد محمد29132021522087012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك372.00 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيسجى عامر محمد حسن29142021522002008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك369.00ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيدلنيا خالد محمد عزيز29152021522086009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخضر ادريس عبد الجليل محمد29162021217069005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك519.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهوزان جواد حمه صالح عزيز29172021422084166

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد بالل عبد الغفور صالح29182021511089004

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة االنبار400.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائيتبارك قيس عبد العزيز أبراهيم29192021422012009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.00ثانوية حفصة للبناتادبينوره شاهين محمد مصطفى29202021222072007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيهبه حازم عبد هللا محمد29211721221073017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.00اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد يوسف علي قادر29222021211015037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشيماء دلسوز مجيد رمضان29232021222094030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كركوك450.00ثانوية الرمانة المختلطةادبياياد علي عطية خضر29242021217042002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيزهرة نبيل شاكر قادر29252021222094018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.00اعدادية االمين للبنينادبياحمد خالد فاضل محمد29261721211019001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.00ثانوية الهالل المختلطةادبيصباح جميل زعالن مجبل29272321217010021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية413.00ثانوية الهالل المختلطةادبيكرار كريم كاظم سالم29282321217010035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الموصل412.00ثانوية كنهش للبنينادبيمحمود عبد احمد عبد29291721211076013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410.00ثانوية البردة المختلطةادبييوسف رشيد محمد محمود29302121217054007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك499.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن محمد عبد هللا مصطفى29312021422093039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك482.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا ريبوار عمر عزيز29322021422099001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيخال فرهاد محمد خورشيد29332021422080013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمريم ناظم محمود مدحت29342121422083040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعباس كامل عويد مثكال29351621511058046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط532.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين خلف هالل29362621511032016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط524.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيمحمد علي سادر سلمان29372621511032020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.00ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيحمزه عمار عبود علوج29382221515010007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية488.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي خالف معيوف29392221513023002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة ميسان501.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي حسان رحم سلمان29402821511011081

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة البصرة466.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد نوري ذاري معيجل29412821511021004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد حمود جعفر هاشم29422821511032023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل456.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين سالم فليح حسن29432721511035020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة واسط449.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى دحام سالم عويد29442821511037129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة البصرة508.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد فرحان حنظل منخي29451621413006076
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كلية العلوم/جامعة واسطقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان520.00اعدادية النيل للبناتاحيائيبتول قاسم حسن عبيد29462221422054016

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة499.00ثانوية غزة للبناتاحيائيفضاء رحيم كاظم رويضي29472421422007056

كلية العلوم/جامعة واسطالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار497.00ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيثريا عبدالرضا فرهود شخير29482221427022004

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين536.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حامد عبيد حسين29492621511002032

كلية العلوم/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط535.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيرجاء كاظم كريم علوان29502821522015011

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمهدي سالم كاغد راضي29512621511027047

كلية العلوم/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط512.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه نعيم فرحان خفي29522621522016050

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء449.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم29532821511007031

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة435.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمرتضى مالك زبون قبطان29542821511012054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيرقية عباس محمد علي29552621422049032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط459.00ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينه صباح جبار خياله29562621422065023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة449.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيرسول عطا كاظم درنوح29572621411022055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة واسط448.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حسنين طالب اسماعيل29582621411002073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنى رحيم رهيف وهيب29592621422018181

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة واسط441.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمهدي علي حسب عباس29602621511007065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد جعفر رحمة عبد هللا29612821511016084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة بابل423.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيامير حسين عبد حسين29622321513018002

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.00ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر حسين مطر زبين29632621211030017

كلية القانون/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة واسط442.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد مهدي رشيد ساجت29642621511007050

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطقسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي غسان طه مهدي29652621411022121

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.80ثاتوية المتميزيناحيائيعلي أحمد ناجي ياسر29662621411040018

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطكلية الطب البيطري/جامعة القادسية437.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيام البنين عادل فليح فايز29672221424028014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطكلية الطب البيطري/جامعة البصرة425.00ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب حسن علي عبيد29682621422001022

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمحمد خالد جاسم حمود29692221411065017

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان386.00ثانوية سمية للبناتاحيائيشيماء فاضل محيسن منكاش29702621422046044

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيهبه يونس قمر علي29712621422043120

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة واسط382.00اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعلي فاضل مفتن خلف29722621411037025

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة واسط381.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين شراد29732621422044057

كلية الزراعة/جامعة واسطعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي حمزة جيجان بيجان29742621411020052

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة واسط366.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي جابر مجيد سلمان29752621511001024

كلية الزراعة/جامعة واسطقسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.00اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد حسين ناصر جاسم29762621511033044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.00ثانوية مدينة المدن للبنينادبيسجاد جاسم كتاب رحيم29772621211051005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مؤيد محسن جوده29782621211015096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية االعالم/جامعة ذي قار424.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد عودة فرج كرم29792621411007115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيشيماء مهدي فرحان كاظم29802621426001167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيزينب جابر عباس مخيم29812221422027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعادل محسن دايخ ناهي29822621411022082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط394.00ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيمريم ابراهيم علوان عزبي29832621422064026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.00اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي باسم عودة كاظم29842621511033035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة البصرة484.00ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين علي برهان وادي29852621417003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط482.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسحر عامر حسن كزار29862621422019052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن كريم هادي عجيل29872621411027036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط477.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب كريم جبار دفاس29882621422015061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة تكريت476.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيوفاء علي حسين عيدان29892621422002051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار475.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات حميد خفيف كريم29902221424056003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط475.00اعدادية المودة للبناتاحيائيغصون محسن عصفور شنين29912621422008099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر شهيد مزهر مخيف29922221422055111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط438.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيهادي كريم هادي منادي29932621511043033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية428.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيصباح حسن حزام ربيد29942221511029038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية/جامعة الكوفة421.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين عطوان شالل مصلوخ29952521511033011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط472.00اعدادية النعيم للبنينادبيمصطفى ناصر طنش ناصر29962621211008057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.00اعدادية الزبيدية للبناتادبيساره كريم كاظم زنيد29972621222021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.00ثانوية الموعظة المختلطةادبيعلي فاضل حمزه تويح29982621217011009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن كامل جناح كرم29992621211049035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.00ثانوية جصان للبناتادبيرغد هادي داخل موسى30002621222001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.00ثانوية كصيبة المختلطةادبيمريم طالب مالح سعيد30012621227019013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة الكوفة383.00ثانوية عشتار المختلطةادبيسرحان محمد شريف وادي30022621217016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسنين كريم رسن جمعة30032621211035038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمرتضى محمد صاحب سوادي30042421211043029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.00اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين هادي ثامر جوده30052621422036028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيزين العابدين عويد عبد هللا طلب30062621511028020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط568.00ثانوية جصان للبناتادبيضحى صاحب كاظم داود30072621222001023
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.00ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمرتضى سلطان دشر عبد30082221213030013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.00اعدادية طه االمين للبنينادبيياسين عدنان احمد خليف30092621211026083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيزينب فاضل خلف حمد30102621527018003

كلية اآلداب/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.00ثانوية األعراف المختلطةادبيحيدر سعيد جبر محمد30112621217009010

كلية اآلداب/جامعة واسطالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.00ثانوية شيخ سعد للبناتادبيسحر حسن هاشم شايع30122621222054007

كلية اآلداب/جامعة واسطقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.00ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب سعيد جبر محمد30132621227009011

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406.00ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيرسول رحم عالج غيدان30142621417010008

كلية اآلداب/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط400.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد ناصر30152621422026126

كلية اآلداب/جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين صباح هاشم باني30162621411008011

كلية اآلداب/جامعة واسطالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن عبود دخل عبد علي30172721411043009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية اللغات/جامعة بغداد480.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه سمير جاري سيد30182621222052011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيزياد صباح خريبط خلف30192621211024018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة بغداد409.00اعدادية االبرار للبنينادبيباقر حسين عبد هللا شاعور30202621211016008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.00ثانوية الزهور للبناتادبياالء علي عبد هللا عيسى30211121222019003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.00اعدادية العقيلة للبناتادبيبتول علي جبار حسين30221521222001013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر397.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهبه محمد كاظم جابر30232621222004040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى مربات حيدر حميدي30242321211017035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيغفران ميثم عطوان فاضل30252621222058047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار363.00اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعبد هللا جبار شويلي كريم30262221211048028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار429.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات رحيم حمد بطي30272221424017013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.00ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد رعد حلواص راهي30282621411045033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة كربالء417.00اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى موفق جاسم محمد علي30292321411013059

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك حسن منصور راضي30302221424003036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيخديجه حسين علوان نعيم30312621422017042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى403.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي صالح حسن علي30322921411016095

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور عدي عامر يازع30332221522004021

كلية الطب/جامعة ميسانكلية الصيدلة/جامعة بغداد596.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب موسى ثجيل رسن30341421424009063

كلية الصيدلة/جامعة ميسانكلية الصيدلة/جامعة ميسان588.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبيد عبد الساده30352521424013100

كلية الصيدلة/جامعة ميسانالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 588.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر منصور علي30362521422035097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقييونس عيسى خلف ناهي30372821517004056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسانكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسارة حسن هامل جعفر30382821522009042
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمؤمل عادل فنجان لعيبي30392821511007104

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى547.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفرات كريم حمود رهيج30402821522013041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين عدنان فياض نعمه30412821511002029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمقتدى اياد عنيد ثويني30422821511008114

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيرقية عبد هللا حمدان شالكة30432821422019029

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى حافظ ارحيم صنكور30442821511037136

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.00ثانوية الرسول للبنينتطبيقياحمد ضاري كاظم سالم30452821511030002

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمهدي كاظم عبد الواحد محمد30462821511019091

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.00ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيهبه محمد عبد الزهرة عبد الحسن30472821522030042

كلية العلوم/جامعة ميسانكلية التمريض/جامعة ميسان559.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيساره جواد حمدان عدل30482821422016026

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار محمد ابراهيم علوان30492821511008070

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقياحمد جبار حسين مريود30502821511032001

كلية التمريض/جامعة ميسانقسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان575.00اعدادية البيان للبناتاحيائينور كريم خلف جبر30512821422028098

كلية التمريض/جامعة ميسانقسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك سالم جبر موزان30522821422043010

كلية التمريض/جامعة ميسانكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيميمن سمير عبد الحسين عليوي30532821422002102

كلية الزراعة/جامعة ميسانكلية الزراعة/جامعة ميسان378.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور نعيم عبد شناوه30542821422018110

كلية الزراعة/جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية362.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات نوري محمد خلف30552821422010014

كلية الزراعة/جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.00ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيساره محمد حسين جاسم30562821522016016

كلية الزراعة/جامعة ميسانكلية الزراعة/جامعة البصرة371.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيساره محمود حنون راضي30571621526001028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية450.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين محسن جاسم علي30581221211039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان412.00ثانوية كميت للبناتادبيزينب فالح ناصر بدن30592821222017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان404.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبييقين فيصل راشد جبر30602821222005096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.00اعدادية المرتضى للبنينادبيهاشم مولى نعيم جاسم30612821211002079

كلية التربية/جامعة ميسانقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان551.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمنال عادل عبد الرحمن حسوني30622821222016031

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان471.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيسبايا حسين هاشم نعيم30632821222038033

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان453.00ثانوية كميت للبناتادبيسفانه علي عبد هللا رحيمه30642821222017030

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان435.00ثانوية النضال للبناتادبيبتول كاظم جبار ياسين30652821222001013

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان432.00الخارجياتادبيرنا فاضل جلب صالح30662821228050082

كلية التربية/جامعة ميسانقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.00ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء محمد جمعة كريم30672821222011016

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة الكوفة473.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيابتسام خليف فضاله كنيدح30682221424037004

كلية التربية/جامعة ميسانقسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيزينب شعالن زعين منصور30692221424064029
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كلية التربية/جامعة ميسانقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد راضي شنشول علي30702821511002103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.00ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي محمد راشد لفته30712821211006025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر418.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعدون جودة صالح30722221424028163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة407.00اعدادية النهضة للبنيناحيائيسجاد داخل كريم صالح30732221411045027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.00اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمصطفى جبار هميس عبيد30742821411040036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 390.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيام البنين نور الدين ابراهيم ناصر30752221424036002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.00الخارجيوناحيائيعقيل نور مهدي كاطع30762421418001229

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية الزراعة/جامعة سومر384.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائياريج رحيم حمد بطي30772221424017004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.00ثانوية البحتري المختلطةاحيائيارشد قاسم خضير بجاي30782221417012001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيعباس ناصر عبار عاشور30792421411026107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة القادسية404.00ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم خلف مشيل30802821511024019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر نعمه حزام شمشير30812821517004013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة الكوفة394.00الخارجيونتطبيقيحسين هاشم كريم شلغم30822821518001093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعباس حمزه عباس جريد30832821511021068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان469.00ثانوية النجاة للبناتادبينرجس كاظم عودة حسوني30842821222042078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان460.00ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء محمد هليل زيدان30852821222007017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان451.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعباس سرحان دعير حمود30862821211038019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان440.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيسلسبيل ماجد جاسم رسن30872821222039024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان430.00ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة جاسم كاظم غويض30882821222042067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط490.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيزين العابدين غالب كريم عريمش30892821511007043

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان410.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحيدر خالد خزعل جاسم30902821211018026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.00اعدادية النصر للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الرضا باشي30912421511034003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار494.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين صبار طبيل حميد30922921511025059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل455.00الخارجيونتطبيقيكرار هادي احمد عبيد30932721518001192

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى454.00اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحسن حسين علوان عكاب30942421511010010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنىكلية التمريض/جامعة الكوفة584.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم علي جياد عباس30952921422025118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن علي خيون علوي30962921411017058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل538.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد خالص محمد30972921511019067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنىكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح خالوي عالج30982921511022048

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه رافد ناجي خضير30992921422026069

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيوسن عواد كاظم عناد31002921422031028
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كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيايات صالح منشد صافي31012921422011010

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة502.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيزينب كاظم عبادي عبد الحسين31022921422009033

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين رزاق عالوي حسين31032921422023033

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة497.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيمنال مسلم محمد عبيد31042921422009047

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينرجس عادل شالل مساعد31052221422016158

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة البصرة493.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد ساجت31062221422004164

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى568.00اعدادية الوالية للبناتتطبيقيفاطمه عالوي سرحان عبد31072921522009007

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة واسط451.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمخلص ذياب سرحان ناهي31082621511007054

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء450.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى صالح كريم طالل31092921511018195

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة445.00ثانوية االنوار للبنينتطبيقيحسام مطر ريكان فرحان31102921511026006

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة437.00اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيزهراء صبار طبيل حميد31112921522006046

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل426.00اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسيف علي باقر خضير31122921511019046

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيمرتضى صباح عسل شكري31132221411022087

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى458.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عباس ناصر عباس31142921411017301

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى449.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء ناجح حمزة حسون31152921422002036

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء جبار حسن محسن31162921422001081

كلية القانون/جامعة المثنىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد باسل هادي حميدي31172921211009152

كلية القانون/جامعة المثنىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.00اعدادية االعتماد للبنينادبيكرار حيدر عناد محيل31182921211005101

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.00اعدادية ابي العالء للبنينادبيشبر صادق عادي عبد31192921211027043

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.00للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبياسراء رزاق عمران ناصر31202921222030004

كلية التمريض/جامعة المثنىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايه حسن فالح هادي31212921424003015

كلية التمريض/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 573.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد مطشر نجم31222921424004073

كلية التمريض/جامعة المثنىالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيخضر كريم دحام معله31232221411004160

كلية التمريض/جامعة المثنىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى572.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين مدلول31242921411017302

كلية التمريض/جامعة المثنىكلية التمريض/جامعة المثنى570.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء حمزه غازي عباس31252921422028026

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىكلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيصفا فالح حسن عوض31262921422002078

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى451.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيختام حيدر راضي علي31272921422004028

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىكلية التربية/الجامعة المستنصرية442.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعقيل ثابت مهدي زغير31282421411008117

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة البصرة439.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم فاضل عبيس عبد هللا31292721422052103

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.00ثانوية التآخي للبنيناحيائيقائد فالح مرسال حمد31302921411010029

كلية الطب البيطري/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم جلفان هداد31312921422002054
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كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة القادسية373.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزينب خضير رويضي جبار31322421427003018

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار366.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد احمد هالل31332921424003026

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى359.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيوالء احمد هاشم اسماعيل31342421422001134

كلية الزراعة/جامعة المثنىالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.00ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيغفران احمد عالج حمادي31352221424042052

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى366.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزيد محيسن عذافة عاجل31362921511018073

كلية الزراعة/جامعة المثنىالرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 363.00ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرجاء علي عبود منصور31372921522034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.00اعدادية القلم المسائية للبنينادبيفراس سعد ابراهيم جبر31382921215002113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة القادسية422.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير علي حسون دنيف31392921211001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى410.00ثانوية الشريعة للبناتادبيايمان كلف خضير كزار31402921222021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.00اعدادية الثقلين للبنينادبيقيصر جابر متعب غالي31412921211004116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة القادسية389.00الخارجيونادبيقاسم عبدعلي سمير جاسم31422921218001531

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمصطفى منعم كريم عايد31432921411022095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار403.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيهياف راشد لزام عجيل31442921415002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى402.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عقيل جبار كاظم31452921422023052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى399.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن لفتة نعمة حسين31462921411022022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية481.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء وليد سمير فجر31472221422073061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن سلمان صيهود31482221424020028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة الكوفة469.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحمادي شهيد حمادي اسماعيل31492421417020032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار عبد االمير مجيبل تعبان31502421411005095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.00ثانوية نور الوالية المختلطةاحيائيحسين عصام تكليف عبد الكاظم31512421417013006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى460.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرمله عبد ياسين الفي31522921422025053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية/الجامعة المستنصرية459.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمرتضى خالد ناصر حسين31532421411007059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى475.00اعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيمحمد عودة خشان جابر31542921517004018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية467.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي فالح صبري عبد31552921511016077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى424.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء رائد فاخر ساهي31562921522001029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عايد شذر شيال31572221511034021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة الكوفة410.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسنين عبد الرضا زباله عبد الخضر31581621511037016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى408.00اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحيدر دعيم جاري عليوي31592221511023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.00ثانوية القبلتين للبناتادبيطيبه جهيد عبيد حرجان31602921222013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى447.00ثانوية التآخي للبنينادبيحسين صاحب عبد الحسين عبود31612921211010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى431.00ثانوية القبلتين للبناتادبيريمه ريسان نويني منفي31622921222013025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية/الجامعة المستنصرية429.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر صبيح سحيول موتان31632921211013152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة الكوفة476.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ميثم جوده حسن31642921411020364

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.00الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيحوراء سوادي غثيث حسين31652921222005007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حيدر عبدالجبار حسين31662921222006066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى429.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسام رحيم محمد حبيل31672921211003014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى420.00ثانوية القبلتين للبناتادبيسعاد سالم بكان شالكه31682921222013032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى416.00ثانوية البسملة للبناتادبيمنال جواد حسوني زغير31692921222011050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.00اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيجالل داخل عطية عويز31702921411023017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى431.00اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء رياض لطيف جبار31712921422024014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية430.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد جبر فرهود31722521411035002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى430.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيايناس جبار حسين كامل31732921422027044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى428.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينبأ خالد جبار شمخي31742921424002057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة سامراء426.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمنتظر كاظم حمزه ناهي31752421411033133

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى420.00اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيزينب حسين جواد كافي31762921426001036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.00اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيماهر حكيم عبود حسون31772921511022073

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة الموصل511.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقييونس عصام عبدي مراد31783321511001030

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراءقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد طه ياسين31791821511002055

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراءكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.00اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمصطفى عبد الوهاب محمود محمد31801821417007007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء541.00اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمؤمن عدي احمد طالب31811821411061044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت507.00الخارجياتاحيائيضحى ياسين محمد عبد31821821428050215

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت474.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيرشا عمار عايد احمد31831821422077069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء عبد الحسين رزاق حسين31842221422006025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء512.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقياسماء حسين علي عباس31851821522087004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء511.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيايه عبد الغني شفيق لفتة31861821522060009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة تكريت433.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقيوصال كريم عبد خلف31871821522087026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت406.00اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق احمد رديني31881821515002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.00ثانوية الغسانية للبنينادبييحيى حسين ياسين عباس31892621211050056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل محمد عبد الكريم علي31901821422023033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.00اعدادية الثبات للبنيناحيائيهشام فارس عبد الحسن محمد31912721411011103

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/جامعة سومر422.00اعدادية العراق للبنينادبيمحمد ثابت سامي محمد31922421211019018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.00اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد االمير علي31932321211011047
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كلية التربية/جامعة سامراءقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت467.00اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمحمد حسن علي محمد31941821417007005

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الطب البيطري/جامعة القادسية441.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم حسين31952421422026173

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة سامراء432.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمؤيد نعيم بعرور جلوه31962221413025097

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.00ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمرتضى حسان كاظم معيجل31972221417004013

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة الحمدانية426.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائيابراهيم وداي عبد المجيد محمد31982021411048002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائياماني محمود يوسف محمد31991821422087003

كلية التربية/جامعة سامراءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل منكاش32002421422020088

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيقاسم محمد عبد العالي فاهم32012421413010075

كلية التربية/جامعة سامراءالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار402.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيمصطفى ثائر محمود حمادي32022121411082031

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسام حسن رشيد عواد32032121411041011

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة واسط441.00اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعباس ناصر خزعل حمود32042621511008018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة تكريت409.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقينور عدنان اسماعيل عبد32051821522023042

كلية التربية/جامعة سامراءقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت392.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيريام مثنى شفيق حسين32061821522077036

كلية التربية/جامعة سامراءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.00ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد جبار علوان حسين32072221513025015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء507.00ثانوية سرى من رأى للبنينادبياحمد مؤيد محمود حسن32081821211071003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.00ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحيدر عباس فاضل حميد32092121217029007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.00اعدادية العراق للبنينادبيزيد تحسين مردان كاظم32102421211019008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469.00ثانوية العدالة للبنينادبيمنتظر حسين جمعه جبير32112921211014044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.00ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيراتب ساجت عايد وايل32122921217007012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر جاهل فيصل ساجت32132921211001050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/جامعة بابل453.00ثانوية النهرين للبنينادبيباقر محمد عبيد عبد هللا32142321211055004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.00ثانوية النصر للبناتادبيتيسير ضياء صياد حمادي32152021222035015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.00اعدادية اليرموك للبنينادبيباسم محمد تبين ختالن32161721211003019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية448.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمصطفى ضاري علي احمد32171921211041046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.00ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد الرحمن رعد داود سلمان32182321217009018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية القانون/جامعة المثنى433.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي طالب شتام حيمر32192921211007079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة سامراء432.00ثانوية الكوثر للبناتادبيدارين رزاق فرج داود32201821222095003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة سامراء493.00اعدادية البخاري للبناتتطبيقيريام زياد مظهر سالم32211821522080006

كلية اآلداب/جامعة سامراءالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب يعكوب يوسف صالح32222221424037055

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراءحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار373.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمحمد مالك عبد الحسين خماس32232321417058045

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة النهرين516.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمسلم سعد حضار جاسم32242221417060070
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كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة سومر495.00ثانوية الكندي للبنينتطبيقيصدر الدين علي جبار ماضي32251621511063009

كلية العلوم/جامعة سومرقسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر463.00اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرحاب رعد مشعان مزعل32262221527073009

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/الجامعة المستنصرية430.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير حنون كاظم32272821511007136

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة المثنى423.00اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى باقر خلف حسوني32282221511022083

كلية العلوم/جامعة سومركلية علوم البحار/جامعة البصرة419.00اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد نعمه32292221511032026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومرقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار464.00ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمنار جمال جاسب مزعل32302221424064042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه صدام حسين علوان32312221424062012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيخديجه سالم جبار فليح32322221424036015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.00اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد الرضا خضير32332221511048069

كلية القانون/جامعة سومرقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.00اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء رافد حمود عبد32342221222055026

كلية القانون/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار403.00ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيزهراء جبار حمزه ناهي32352221224037005

كلية القانون/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.00اعدادية الرفاعي للبناتادبينور الهدى علي حسون عباس32362221222053047

كلية القانون/جامعة سومركلية العلوم/جامعة ذي قار436.00ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيحوراء يحيى جبير كريم32372221524061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.00ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيضياء محسن غافل خلف32382221413008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.00اعدادية الفرات للبناتاحيائيمريم عبد الحسن رزاق حاتم32392221422002113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر386.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن جويد رحم32402221424037071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر381.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهديل صابر عيسى مجلي32412221422041161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد حسن خماط كاطع32421621511033177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر379.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنينتطبيقيباقر فليح حسن بردي32432221513006001

كلية التربية األساسية/جامعة سومرقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.00اعدادية النيل للبناتادبيمريم رياض محمد حمزة32442221222054019

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية القانون/جامعة سومر409.00اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء سعيد زغير حمد32452221222053015

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيازهار حاتم سعيد فليح32462221422017001

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء458.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيايمان صباح حذيه كطل32472221422085012

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة سومر449.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيوسن عليوي ياسين ساجت32482221424054038

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.00ثانوية االعمار للبنيناحيائيرائد حسن وداعة صحن32492221411076009

كلية التربية األساسية/جامعة سومرالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب عدنان حسين كاظم32502221422061042

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عدنان سلمان فرحان32512221422017023

كلية التربية األساسية/جامعة سومرقسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب سعدون رشك مشكور32522221422062021

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات صادق لفته عواد32532221424056004

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة ديالى471.00ثانوية بالدي المختلطةاحيائيقيصر فارس حامد عادي32542321417057016

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم عبد العباس32552721422010017
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قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب خضير عباس جيثوم32562421422009170

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمنتظر فالح حسين عاتي32572221411027172

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية الطب البيطري/جامعة المثنى429.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائينورالهدى علي حسن جودة32582221424050067

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس شنداخ راشد حسين32592221411011040

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم419.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيدنيا طارق عبد شاهين32602221424061012

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.00ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيديمه محمد نوري جميل32612321422023014

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل394.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين صالح عبد الصاحب32622321511061072

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك443.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي شالل هادي حسين32632421411047213

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد يوسف شعالن عطشان32642421411001066

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية الطب البيطري/جامعة القادسية431.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد الهادي موح32652421411047268

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار430.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد زيد مجيلد32662421411022069

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراءكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء419.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى عالء ارحيم عايد32672421411037203

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سعيد بجاي حمادي32682321422062076

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار518.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم علي جبير شالكه32692921422002102

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حازم جبار رزوقي32702321422012090

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة بابل507.00ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيمياسه ناصر حسين محسن32712321422078019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءهندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.00الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعلي عماد كاظم حميدي32722321511064021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل498.00ثانوية التراث للبنينتطبيقيمثنى كاظم عبيد شناوه32732321511050036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة بابل425.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين صبيح نعمه ماشاف32742821511015038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية اللغات/جامعة الكوفة409.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد جعفر عبد علي صياح32752221511021026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة القادسية404.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعقيل عدنان جدعان شالكه32762621511027026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية/جامعة الكوفة393.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقياحمد عيسى ثامر دبيش32771621513070003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 392.00اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد المجيد كريم32782321511061076

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءكلية اآلداب/جامعة بابل387.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد مرد حمد عليخ32792521517006010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراءالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس كامل عبد الحسن ماجد32801621511070047

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.00ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد زهير مهدي يونس32812321411029004

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءقسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء428.00اعدادية المناذرة للبناتاحيائينورا ستار جابر شنان32822321422003151

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراءكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء416.00ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي كاظم عبد32832521415006026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة القادسية372.00ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسجاد يحيى سلوم كزار32842421417014014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة كربالء371.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيصفا عبد هللا جاسم محمد32852321422035089

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء361.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم منصور صليبي دعيم32862321422005089
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة البصرة478.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب مهدي عبد الحسين مناع32872321422067054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.00ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمه علي حسن عبود32882321422068024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب آمن حمزة عباس32892321422044068

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عباس عيدان داود32902321411003085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء416.00اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيايمان وهاب رزاق جاسم32912321427003006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحبايب حسين كاظم حسون32922321422044030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.00اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيعلي محمد عباس مطر32932421411016030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل391.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء حمود حسين جابر32942421422003061

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيامير تحرير حمزه زباله32952321411017009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان384.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا علي كامل هظيم32962321411046085

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء383.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ناظم عنيد خليفة32972921411020106

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة الكوفة383.00ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيمنار محمد جاسم فرج32982521424031016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية االثار/جامعة الكوفة383.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيوهاب كاظم عناد عبد الكاظم32992421411047347

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم طه يونس33001721413025007

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىكلية العلوم/جامعة الموصل563.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيديمه ثائر امين داؤد33011721422063019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن محمد عباس33021821417071014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوىكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى378.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي حمزه عبيد عبيس33032321411035033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوىكلية الزراعة/جامعة البصرة372.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين حسناوي33042221424008130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوىالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية 368.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقياحمد عباس سعران مصحب33052521511008006

كلية القانون/جامعة نينوىكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل441.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيفائزه عبد الستار حميد احمد33061721222005043

كلية القانون/جامعة نينوىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيآمنة عبد هللا غازي حسن33071721222098001

كلية القانون/جامعة نينوىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين يونس محمد محسن33081721211050015

كلية القانون/جامعة نينوىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل458.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيزيد حميدي خلف عكيل33091721511134024

كلية التمريض/جامعة نينوىكلية العلوم/جامعة تكريت555.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيزينب طالل عبد هللا جاسم33102021422057032

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية الطب/جامعة االنبار597.84ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرقيه ظافر عبد اللطيف عبد الحميد33111421422055016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.00ثانوية عنه للبناتاحيائيبشائر جسام بشير عبد هللا33121921422064011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد551.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحفصه سعدون علي جاسم33131921422039026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد537.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه مثنى عارف عواد33141021422007039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة النهرين508.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين مزهر عبد علي عبد   راضي33151021422040003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة االنبار504.00ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم مأمون سعيد سعد هللا33161921422009056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيشيرين خميس محميد حسن33171921422014065
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك فاضل محمد رشيد33181121422023016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة499.00اعدادية األمل للبناتاحيائيسجال حسن غازي مغامس33191921422059071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.00ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيمروه هيثم عياش زعيتر33201921422136028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية555.00اعدادية راوه للبنينتطبيقياسامه عبد الستار خضر حمود33211921511022007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية القانون/جامعة الفلوجة481.00اعدادية الروابط للبناتتطبيقيخديجه فالح هاشم عبد الرحيم33221921522092016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية459.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب وليد خليل جاسم33231921511011034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة ديالى458.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقييوسف نجم عبد هللا محمد33241921515005091

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االعالم/جامعة بغداد446.00اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحذيفة شاكر محمد سمير33251921211099013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجةكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة433.00ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائياحمد حامد فرحان صالح33261921411078001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار547.00اعدادية العرفان للبنينادبياسماعيل محمد اسماعيل احمد33271921211029006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.00اعدادية العرفان للبناتادبيسندس داود سليمان عبيد33281921222030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار499.00اعدادية الفلوجة للبناتادبياسراء حامد هاشم جاسم33291921222052006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد462.00ثانوية الكوثر للبناتادبيهاجر عبد الجبار محمد عبد هللا33301021222040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.00اعدادية الصقالوية للبنينادبيأيهاب عبد الرزاق مصلح عابد33311921211028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار443.00اعدادية االيمان للبنينادبيمهند فاضل كريم عواد33321921211063041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعمار رؤوف رباح كردي33331921211060017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار420.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيشهد فالح سالم فراس33341921222052029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد ابراهيم عبيد مزيد33351921211027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد404.00اعدادية النهضة للبناتادبيضحى سنان طه محمود33361921222055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.00اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى فيصل اصنيتان عزيز33371921211017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.00اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد عبد33381921211043024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.00ثانوية االمين للبنينادبيحذيفة عبد الستار ابراهيم دخيل33391921211075008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار392.00ثانوية الحرية للبناتادبيهاجر طارق جميل راضي33401921222056033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار392.00اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد أيمن محمد بركات مهاوش33411921211101020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة بغداد389.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد خالد عبد هللا احمد33421921211010039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء فالح مهدي صالح33431021222041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار381.00ثانوية طارق بن زياد المسائية للبنينادبيسعد مجيد عبيد جديع33441921215028023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.00اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد احمد بديوي مسهر33451921211063030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار375.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد مرعب ابراهيم فيحان33461921211031006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.00ثانوية وهران للبنينادبيأسامه عبد الجبار عبود فيحان33471921211048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار367.00اعدادية التقدم للبنينادبيبالل احمد صالح فرحان33481921211062014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيايات حسين علي فياض33491921422092014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار378.00اعداية المعراج للبناتاحيائيسرى عبد هللا سلمان سمير33501021422031059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشيماء محمد علي هزاع33511921422052073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية الزراعة/جامعة االنبار366.00ثانوية المعرفة للبنيناحيائيعمر احمد خليفه حمد33521921411033019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمة عبود دايح عبد33531921422039077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد جبار33542621411016120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة االنبار396.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيكوثر كريم مخلف عبد هللا33551021522036037

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار387.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيهبه هللا ثامر مدلول احمد33561021422028124

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية الطب/جامعة الكوفة605.32ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور موسى يحيى رديف33572521424011085

كلية التمريض/جامعة تلعفركلية التمريض/جامعة تلعفر541.00ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء كاظم فليح حسن33582321422001044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.00اعدادية تلعفر للبناتادبيايمان مصطفى علي احمد33591721222032003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية اآلداب/جامعة الموصل405.00ثانوية المزرع للبنينادبينعيمه حسن عوض خلف33601721221163005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية اآلداب/جامعة الموصل398.00ايمن- الخارجيات ادبيمروة فكرت طه محمد33611721228050244

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية اآلداب/جامعة الموصل395.00اعدادية زمار للبنينادبييونس محمد صالح علي33621721211095042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية/جامعة الحمدانية389.00ثانوية ابليج للبنينادبيسالم علي احمد محمود33631721211199009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيجاسم محمد جاسم محمد33643121217007004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهراء وسام حسن اسماعيل33651721422023032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيجهاد شهاب احمد مرتضى33662721411033029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا عبد الواحد احمد اخضير33671721411134072

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرائد برجس سليمان مراد33683321417011011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية الطب البيطري/جامعة البصرة388.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد مشعان كامل طلب33691721411091048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيناهده حيدر خلف نافخوش33703321422002111

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيليلى صادق محمد سعيد حمو33713321422002090

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.00اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيقاسم سيف الدين محمد محمود33721721511164021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية العلوم/جامعة الموصل372.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعالء شعيب محمد بشير خضر33731721511016024

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد عماد باقر علي33742921511016045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.00اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى يونس جاسم محمد33751621422014074

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب صالح وسيل فالح33761621424028026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايات طه حنون عبيد33771621522055006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.00ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيبتول علي كاظم محمد33783121226001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل371.00ثانوية هةولير زانستي للبنينادبينواف حميد محمد عوده33793121211007018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد محمود عماش فتحي33801721211005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياشرف فارس شكر محمود33811721211001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.00ثانوية االخوة للبنينادبيكرم باسم مصطفى حاجي33821721211197006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.00اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عبد العظيم محمد خضر33831721211027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر علي سعدي حميد33841721215002175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز محمد حمود33851721411003137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى375.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن امير ساعد حسين33862521413030013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن علي ذنون يونس33871721411113010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء361.00ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور يحيى محمد علي33882221422023071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية الزراعة/جامعة ميسان361.00ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب صافر حمد غريب33892821422022018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.00ثانوية االحسان للبناتاحيائيشيماء هاشم هادي احمد33901721422089009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحيدر ابراهيم عبد الرضا بلوش33912521411033040

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد باسل رجب ذنون33921721211001056

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.00اعدادية برطلة للبنينادبيحمزه هاشم احمد يونس33931721211065018

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.00االعدادية المركزية للبنينادبياحمد عبد الحميد حازم سعيد33941721211002002

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل402.00اعدادية ربيعة للبنينادبيخالد مثكال اسعد كنعان33951721211104024

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمايكل عامر مارزينا ابراهيم33961721411067026

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل455.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمايكل سالم بهنان يعقوب33971721411067025

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد علي فارس سعيد صالح33981721411065064

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل441.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائينهلة خيري كسو رشو33993321421003031

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد علي حسين34001721415002472

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية/جامعة الحمدانية436.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيضحى محمد جعفر يونس34011721422020063

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل429.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياحمد حسن يوسف احمد34023321411003001

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة تكريت422.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائينور خضر خلف عزيز34032021422049051

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية/جامعة الحمدانية412.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيانعام خلف سلو اوصمان34043321427008005

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل410.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر علي محمد فتحي34051721411005071

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.00اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيديانا يوسف ابلحد جرجيس34061721522016007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.00ثانوية وردك للبنينادبيرغد نوزاد حمود علي34071721221071001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.00اعدادية الرضواني للبنينادبيبسمان يوسف حديد علي34081721211147021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.00ثانوية الكوالت للبنينادبيناصر علي محمود ناصر34091721211123005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيعمر طه ابراهيم يونس34103321211002005

132 من 110صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.00ثانوية الكوالت للبنينادبيبارق خالد عويد احمد34111721211123002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة بغداد545.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينبا وليد خالد حسين34121121422003085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء530.00اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعمر باسم علي عبطان34131121411036050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيزين العابدين صاحب هاشم عامر34142821411035016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد533.00اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي حسين علي اكبر احمد34151121511003026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين531.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس عبد الرزاق كيتلي عبد الرضا34161421511027044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي عادل كاظم رضا34171521511017050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيمجاهد يوسف عبد المجيد فرحان34181921511022030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط495.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزين العابدين كريم زغير صافي34191621511016049

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومقسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية460.00اعدادية فدك للبناتاحيائيايه اسامه محمد فدعم34201421422006016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم429.00اعدادية االخالص للبناتاحيائينور عماد حسين عبود34211121422046128

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينور اياد عبيد سالم34222221424067077

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.00ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب مرتضى قاسم جمعه34231421422058021

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيسامر رعد جاسم زنيد34241221411028058

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.00ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيام البنين عقيل جاسم كريم34251121426001112

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى عباس سامي عباس34261321422018038

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية اللغات/جامعة بغداد492.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم وسام علي كاظم34271121522014053

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحمزه هاتف حمزه سلمان34282521413023039

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيادريس حسن حمد كرحوت34291021411013015

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية461.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي فالح حسن جبر34301521511011086

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل445.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي احسان علي فرهود34312321511020044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت432.00اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد االمير عبيد34322321411016033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية410.00ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد القادر عبد الجبار موسى34331421413003011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم408.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياثير محمد عبد الجبار كاظم34341021411026011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب محمد محمود سلمان34351321522015022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعباس محمد عبد هللا علوان34361221511028088

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصادق فؤاد محمد عبد هللا34371421511020041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر وحيد خالد داخل34381021511015023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين فاضل حسن عمران34391421511014043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك587.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيابتسام احسان محمد حالف34402021424014001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهديل صعب عيدان مخلف34411921422012201
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قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الكوفة582.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهيمن حسين ناصر حسين34422521411001556

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك580.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيساره سعد جمال جميل34432021422084098

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى455.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقينبأ معن عادل ابراهيم34441721522002031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.36اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم بشار ادريس اسماعيل34451721422054214

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك433.00ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيرامي راكان خدر جرو34463121517008009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل384.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد علي سالم غانم قنبر34471721511063022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل376.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد حسين ذنون يونس34481721511011083

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل455.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمصطفى احمد موفق احمد34491721511134079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك427.00اعدادية العباسي للبنينتطبيقيمرتضى احمد عيسى ابراهيم34502021511020010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن بونس احمد34511721511038026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.00ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيسارا عبد الكريم عبد الفتاح قادر34522021422090008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك526.00ثانوية البيان للبناتاحيائيدنيس ابراهيم نوري عبد الرحمن34532021422074012

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك396.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيهاشم قاسم هاشم علي34541921511019078

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك446.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينه محسن غنام عبد هللا34552021522030012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 390.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا زيد حسين معتوق34561621513035017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.00ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد ايوب يوسف ابراهيم34571721415004044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل583.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن يحيى عبد الرزاق سليمان34581721411007048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل582.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية فواز عبد االله محمود34591721422061035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرفل ماجد خلف صالح34601721422009038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.00ثانوية القوارير للبناتاحيائياميمة وهاب شهاب خلف34611721422071013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسلمى سالم محمد سعيد عبد القادر34621721422032103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة بغداد581.00ثانوية الراية المختلطةاحيائياماني طارق سيد حميد غني34632121427002003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل581.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمار راكان هادي حمد34641721411051035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.64ثانوية المتميزات االولىاحيائيرفل عماد طارق طه34651721422004056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.00ثانوية االمل للبناتاحيائيرحاب هاشم عبد اللطيف بالل34663121422011008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء الزم عباس جمعه34671721424001004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل577.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم رعد زبير عبد هللا34681721422071059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.88االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ريان شكري محمود34691721411008179

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك574.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهيام ممدوح احمد محمد34702021422013038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.32ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حذيفه فارس غدير34711721424013083

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.00ثانوية زمار للبناتاحيائيبيداء معيوف فتحي محمد34721721422030033
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد سفر علي34731721424008032

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية544.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم فريد دانيال يوئيل34743321422001007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل542.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيندى صالح خلف عبد هللا34751721422001098

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل534.00اعدادية صفية للبناتاحيائيمروه فاضل شاهين قاسم34761721422062035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل533.00للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيزينب ادريس صبري مصطفى34773321422004010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.00اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه علي اصغر علمدار عباس34781821422021031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة بغداد581.00ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتقوى فارس محمود هادي34792121422090016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.00ثانوية االمل للبنيناحيائيجالل كاتب عبد حمد34803121411002006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.32ثانوية المتميزين االولىاحيائيشعيب ادريس يحيى عبد هللا34811721411022052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك575.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنار علي كمال زين العابدين34821821422079055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر ربيع راكان احمد34831721411008080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك572.00ثانوية حطين للبناتاحيائيايه علي خلف عالوي34842021422031025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل572.00ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسراء فوزي خليل عبد القادر34851721421089001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيخطاب بالل طالب عبد الرحمن34861921417037010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك571.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسرور قاسم سعيد عباس34871821422019033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل570.76ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيمآب يحيى جارو حياوي34881721422083016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل570.00اعدادية حديثة للبناتاحيائييسرى نصير سعود درك34891921422063047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمالك عمران خلف خطاب34901821413013042

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم محمد علي أبراهيم رزوقي34912721422039189

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت579.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حواس خلف رجا34921821424006153

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن محمد علي عبد الغفور زين العابدين34931721411008109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا عبد الباقي مهدي مصطفى34941821422023040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل564.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيغدق طاهر محمد صالح34951821422087018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة بغداد556.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاطمه جميل حسين جاسم34961821422068038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبالل نعمان يوسف علوان34971821413007016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيياسر عمار نجم عبد34981821413013059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد فهمي عرفات علي34991721413007043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الكوفة545.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم احمد عبد35002521411041027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة بغداد539.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيصفا عدنان عباس حسين35011121422041050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينسرين شعيب يونس اسماعيل35023321422003038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 536.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيازهر عبد زغير جاسم35032221413012006
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل535.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس فتحي علي35041721424011102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن بهجت مهدي عجه35051621411018011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر شاكر رويضي ظاهر35062921411017098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل530.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي زاهر صبار بريهي35072521413013197

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيآالء زياد شاكر حميدان35081821422002001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة البصرة558.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيحسن حازم حسين جاسم35091721411058024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام محمود محمد صالح35101721411026043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى540.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشه قيصر ماجد جاسم محمد35112021422032061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره خالد حازم سلطان35121721422045097

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل407.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزمرد محمد غانم قاسم35131721422056067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.00ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمحمد حماد حنش شينو35141721411098022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى368.00اعدادية حمص للبناتاحيائيهاجر عالء جاسم محمد35151721422069103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل359.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفريدة مطو خلف سعيد35163321427002080

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.00ثانوية العياضية للبناتاحيائياسماء احمد محمد يونس فارس35171721422031007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسن علي عبد الغني هاشم35181721411050035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.00اعدادية زينب للبناتاحيائييقين عبد السميع محمد نور امين35191721422053161

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيآمنة هيمان صديق احمد35201721422065001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي صدام إبراهيم سعيد35211721411012056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيهبه حسان يونس مولود35221721422081063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.00ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرجعان محسن عويد ابراهيم35231721415004014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية331.00ثانوية بعويزة للبنيناحيائيكاظم وعد عبد بطال35241721411079041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.00ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن حسن خلو35251721515016020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد ثامر محمود35261721515001018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل359.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيياسر عمار ياسين عبد الواحد35271721511028062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك355.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرباب جاسم محمد ياسين35282021422073021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائيبثينه سامي عباس حسين35292021422002006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعباس محمد عباس امين35302021411016007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك422.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيامين عوف عبد الرحمن احمد35312021511039016

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.00ثانوية التراث للبناتاحيائيايناس جمال مجيد عبد الرزاق35321821422118004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيطيبه عباس محمد مهدي35331821422095015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيحمود مجيد جبار حمود35341821517007005
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل397.00 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيحكيمة حجي ملكو حجي35353321227009003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل368.00اعدادية بلقيس للبناتادبيآيه خالد يونس عبد القادر35361721222055003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل357.00اعدادية قرطبة للبناتادبيهدى صالح احمد علي35371721222002037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ثامر عباس حسن35381721215002214

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.00ثانوية الموفقية للبناتاحيائيسجىى حيدر علي جبرائيل35391721422037037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرحمه حميد جاسم حسن35401721422025027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل358.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمريم خيري صبري عمر35413321427003056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل358.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا ثابت مجيد سيفو35421721422018050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعزيز صادق عزيز محمد35431721411066029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.00ثانوية اشور للبناتاحيائيداليا ناظر صالح عالوي35441821422078045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعبيدة محمد عادل يونس35451721411019026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية329.00اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيايمان عبد الفتاح خلف عبد هللا35461721421073007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخالده جردو علي خضر35471721427009009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيباسم زياد خلف عبد35481721411051013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.00ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيبنيان عبد هللا محمد حمادة35491721515016007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.00اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيساره علي صالح الدين نوري35501721526001057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل454.00ايسر- الخارجيات ادبيهنوف احمد درويش محمود35511721228060476

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.00ثانوية سنجار للبناتادبيشيرين اسماعيل سليمان حيدر35521721222010002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل394.00ايمن- الخارجيون ادبيحسين نمر سلو خلف35531721218001362

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيسميرة محمد مد هللا محمود35541721222005034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية للبنات/جامعة الموصل344.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايه بسمان زهير محمد نجيب35551721222080006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي عزيز مال هللا35561721215002071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.00اعدادية زنوبيا للبناتادبيافراح محمد ياسين محمد35571721222034003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية340.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران محمد عواد محمود35581721422049137

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمعاذ احمد ادريس صالح35591721411028091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيرضيه ميسر اسماعيل عبد هللا35603321427008021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.00ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيايمان محمد جاسم محمد35611721427012008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.00ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائييسرى خدر حجي خدر35623321427008059

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيكردستان خلف سلو عطو35633321422001005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيسوسن ابراهيم مداح حسن35643121222001023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.00ثانوية العباد للبنينادبيعالء طالب مخلف بلباص35652021211060012

132 من 115صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيمريم زكي قاسم اكبر35662021222039026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك418.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده خالد عبد الرحمن رشيد35672021422088028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينور عبد القادر محمد خضر35682021422106068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائينور علي محمود محمد35692021422065029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرسل اسماعيل صالح عبد هللا35702021422013015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبسوز نجاة رفيق توفيق35712021422091006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيابراهيم علي حسين كتو35722021417004001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.00اعدادية القيارة للبناتادبيتمارا سعيد مخلف ساير35731721222013012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.00اعدادية بيجي للبناتاحيائيغصون قاسم محمد علي35741821422018035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.00ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى براء محمد مجيد35751821513009011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 587.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى عدنان غالي سعدون35762921411019178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 587.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائينادين سهيل عبد جبار35772421422026189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.00اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيوسام موفق علي حسون35782121411072050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة بابل586.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء احمد حسن ياسر35792321422030020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية/جامعة القادسية467.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد ضاري عبد محمد35802421411040003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي جالل محمد رضا عبد الرحيم35812521413033080

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد رضا عالء رضا محمد علي35822521411005140

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء435.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيغيث حسن عبد علي مطر35832321411042101

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء381.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكميل حاكم عبد االمير عيدان35842521513013048

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة438.00اعدادية الصباح للبناتتطبيقيمنار رعد مشعان عبد35852521522007032

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة البصرة577.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه قاسم وادي صالح35861621424072220

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.00اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمحمد عيسى اسماعيل محمد35872121511030021

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 533.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس كاظم محسن عبد35882621411001090

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة525.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيليث هاشم محمد عبد الزهره35892521415002205

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة واسط490.00اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعلي باقر رفاك كشاط35902221511018017

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة القادسية525.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيسجاد محسن محل جوده35912421511042054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل429.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد حسين علي35921621513113037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 408.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيسيف قاسم حسون رضا35932721511033066

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 384.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيجعفر سجاد غني حسين35942321511022003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية عام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة البصرة377.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين رحيم جاسم بردي35951621511073018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة ديالى375.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي امين كاصد محسن35961621511029046
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهديل سعود ناصر مطر35971621522035093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 444.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيغيث نجم فاضل جوده35982721511033110

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا براج صجم35992721522055044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.00اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبدالسالم مظهر موسى مراد36002121511076029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيمؤمل عالء عبد الحسين سالم36012321511022025

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعباس حميد شاكر مسعود36021121411025069

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 366.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي سعدي شياع كمر36032421515004041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحبيب حسن سبتي عبد علي36042321411025009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة بابل582.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين36052321422013352

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.00ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب جبار العيبي عبد علي36062821422032027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة570.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر محسن مهدي36072521424014219

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية/جامعة القادسية568.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيإنتظار مالك عيدان مزعل36082321422002001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء568.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد االمير كاظم36092721422033281

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 566.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيشعيب حليم صخيل مالك36102421411038044

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة البصرة550.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب حيدر عبدالكاظم موسى36112321422072143

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة543.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيهدى عقيل عبد الزهره غازي36122521422003602

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل بديوي حمد36132521422040238

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة القادسية583.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرواء حسين عبد فضل36142421422026080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل583.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران هادي مزهر جاسم36152321422008061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب قاسم عباس حمزه36162321422013270

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية583.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينغم حميد كامل جاسم36172421424005072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية581.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيايمان ميثم محمود شاكر36182921422024038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية581.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعبير رحيم عباس عبيد36192421422039149

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 581.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياستبرق الجنان حسين مريز عويز36202321422013025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة581.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيبحريه حمد هللا حسان راضي36212521422004113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء هاني مهدي مطلك36222321424003106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينبأ صادق عبود شطنان36232721422046144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية579.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرهيه جابر جبجاب رهيمان36242521422022386

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة579.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيرسل سعد كريم عبود36252521422007044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد محسن علي36262521413033020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 578.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيكوثر محمد عواد عبد36272421422026181
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة578.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيفضل عباس مهدي عبد الصاحب36282521411005108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة القادسية576.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الجليل كريم مجيد36291621424024024

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 543.00ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيساره عبد هللا جبر حسين36302521424031010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.00اعدادية غزة للبناتاحيائينور علي عبيس عبيد36312721422034164

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة البصرة553.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء محمد شاهين يوسف36322221422065051

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 577.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى حسين كاظم محمد36332421422013236

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة المثنى557.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغفران فواز حسين هادي36342421422027175

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة555.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسماء منعم سمير خشان36352521424015006

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة القادسية543.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فريد دكمان جابر36362421422008148

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 539.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك حسن حتحوت جودة36372421422013045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى575.00اعداديةالسماوة المسائية للبناتاحيائيرؤيا حسن مطشر سكر36382921426001021

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة المثنى574.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيضحى سلمان خرمود كاظم36392921424008021

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء573.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرحمة منديل جبار عبطان36402921422024090

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 573.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر محمد فيصل محمد36412921413002005

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشيماء علي مهدي جبر36422421422003134

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد فضل حرجان36432221424046033

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.00ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحيدر وليد عبدالحسين قاسم36441621413106010

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 580.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول فائق جعفر محمد جواد36452521422022134

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 573.00ثانوية الدرعية للبنيناحيائيعلي خضير عبيس علي36462321411053012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية 587.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد فرهود36472521422035176

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهالء عبد هللا مدلول رفاس36482321422043104

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد االمير حمود36492721411017046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 568.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك عدنان يونس ياسين36502521422022205

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة566.00اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة حسين حسن محمد36512521422030091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمنه هللا كاظم عبد الزهره حمادي36522721424003030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 564.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عويز حسون36532521411001417

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.00ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزهراء محمد عبيس داخل36542321422078013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس صالح هادي ثامر36552321411012064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء381.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس رحيم غضبان سبع36562321411046075

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسن عبد هللا نسيم عبد هللا36572321411008018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء360.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد عدنان محمد شنان36582321417050020
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 336.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيعالء محمد عبيد حريز36592321417055021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 323.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حيدر عيدان حسن36602321411004059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزينب خلدون جبار عبد36611621522076031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 342.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيحنين نوري غازي هاشم36621621522053012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم443.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرقيه نصر مجيد لفته36631421424012005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة361.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم فاضل خشان وناس36642521422040332

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 399.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمنتظر حسن صادق غدير36652521411026049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفقه/جامعة الكوفة399.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحميده احمد علي لفته36662521422022250

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة392.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمعصومه تحسين عبد الزهره حمزه36672521424015122

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 371.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيرغد حسان عبد االمير عناد36682521422037012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة كربالء358.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم مسلم صالح عطيه36692521422040342

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 357.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين خالد طحيور راضي36702421422016016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيكوثر ستار صاحب مهدي36712521422026131

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد حسن غبين محسن36722421411013068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 339.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل علي حسين عبد علي36732521424014097

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 355.00اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمحمد جبار نجم عواد36742521511038011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 379.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد جعفر زينل حسين36752721411030104

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمجتبى عبد هللا طالب حسين36761621511054081

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيرضا علي ناصر رمضان36771621511038022

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان381.00ثانوية فضة للبناتاحيائيكوثر محمد عبد العباس عبادي36782421422042023

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة المثنى363.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيافراح شاكر عبدالحسين ساجت36792921422015004

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 344.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم صالح36802921422027134

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي عبد الهادي حمزه نصيف36812921511025177

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 355.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمهند حسن ريسان علوان36821621511055214

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 344.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحنان غسان رحيم محمد36832921522028006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 320.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكاظم رحمن حسن عبد36842421413018099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيكوثر وليد شافي عبد36852321422057046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيوفاء حسن محمد حسين36862721422009090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 336.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيعذراء حيدر هادي كاظم36872321422061059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 329.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعصام سالم وهاب عباس36882321211063038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعباس محمد كاظم دحام36891121211030020
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.00اعدادية كوثى للبناتاحيائيآيه جاسم حسين مهدي36902321422073017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى هاتف عبد الزهره صبح36912521413023134

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.00اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا عباس مالح غزاي36922421211011026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.00اعدادية الالذقية للبناتادبينور سعدون عبد االمير عبد علي36932521222003109

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 344.00ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء احمد عبود كاظم36942321222058013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة الكوفة396.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمريم محمد ابو حسنه مرزوك36952521422004702

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة الكوفة387.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور قاسم عبد هللا هادي36962521422040434

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه عامر جواد عبد الساده36972521422004601

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهبه ثامر ياسر مطشر36982521427006136

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 355.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحميده قاسم محمد خليل36992521422026033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 346.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى رياض سعد كاظم37002421422013251

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 343.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس حميد عباس هادي37012521413017061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى345.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيسجاد جاسم غيالن ثويني37022221511059033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الطب البيطري/جامعة البصرة395.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيعلياء يوسف عيسى موسى37032721422018141

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيكوثر نجم عبد زيد خضير37042721422010089

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 369.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك حسين جبار حمزه37052721422003050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة كربالء363.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه رسول تحسين محمد37062721422027071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.00اعدادية الحي للبناتاحيائيعال عبد االمير حسين علوان37072621422036101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 348.00اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس سوادي فرج عتوي37082421411006044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 339.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيطفوف ساجد احمد عزاوي37092721422008101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء فاضل هاني عطيه37102521424004286

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء374.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسنين كاظم ديلي عبود37112721511021027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة كربالء372.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيساجده فاخر علوان حسين37122721526001086

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 352.00ثانوية البيان للبنينتطبيقياحمد سعد خريجه عبود37132721511040008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 344.00اعدادية الدغارة للبناتادبيتبارك علي كامل مهدي37142421222027011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل392.00اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين عطا هللا فارس برو37152421422009052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد جاسم عبد37162421424025103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل381.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد جهاد محمد لفته37172421413017069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة القادسية378.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم عادل كاظم جبار37182421422044086

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة364.00ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد عون مرزه37192421411046025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة363.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسجى عبد الرضا يحيى حلواص37202421422043028
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة المثنى361.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات باسم كامل رشك37212421422038002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم حسين موسى خطار37222921222016127

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيغدير حاشوش دوني حمزه37232921222016111

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الستار جاسم37242921422023053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة المثنى361.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد كريم كوين ياسين37252921511018079

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 354.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه ياسين محمود طه37261621522044044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 349.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه رعد عبد الكريم حسين37272921522001026

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء356.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه مبارك صبري سلمان37282121422050156

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.00اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيسجاد سهيل نجم عبد هللا37292121511030005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.00اعدادية زينب للبناتاحيائينور جاسم هاشم علي37301421422043253

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيمآثر عبد هللا داود محمد37311821422001051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى عباس زيدان حمزه37322321422018168

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان محمود عبود37332621424012081

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد583.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد عامر حميد عبد هللا37341421411009140

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد581.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عصيب علي37352121411004043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك حسن عكله عبيد37361121522014007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقينور الدين محمد عبد علوان37371121511024040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحسن عبد الحسن محسن هندي37381621511004071

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد436.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي خالد نعمان هادي37391421511040051

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي حسين جاسم37401021511020129

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك426.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيرامي قيس ناظم عبد الحميد37411121511028012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى422.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقييوسف سامي سعدون محمود37423021517048014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار417.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فراس عيادة جاسم37431021515004068

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد426.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا علي حيدر37441521511004023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية443.00اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائياحمد رياض صاحي حسين37452221411028003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي ضياء عبد الجليل داغر37461421411041064

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية463.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيخالد حقي اسماعيل محمد37471921511060014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد424.00انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيزبيده محمد عبد هللا ابراهيم37483021527046003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.00اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيهمسة رائد عدنان احمد37491221522029018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.00ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك نعيم جاسم37501621513092005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيكرار حيدر علي حسن37511621511058069
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية465.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحكيم عماد جابر خلف37521621511070030

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية القانون/جامعة واسط419.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمحمد عالء داخل عبد37532621511043028

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي عبد عوده مطلق37541621511032139

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.00اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيمريم علي خليفه ابراهيم37551321522009008

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية400.00اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيامين خالد شكر محمود37561121511033006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/جامعة الكوفة457.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي سليم كدر كاظم37572521511001099

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيايه هشام الزم مطلك37581421522008010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة ذي قار418.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد العزيز خالد دخان حسين37591621511055228

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة401.00ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسن كاظم طعيمة عفريت37601621511063005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.00اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقييعلى صادق سلمان ارديم37612621511054036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االعالم/جامعة بغداد451.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمرام غسان عادل ابراهيم37622621222040033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.00ثانوية االسراء المختلطةادبياحمد عدنان عبد خلف37631121217012003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442.00ثانوية االستقالل للبناتادبيمروه علي عبد الحق عبد الستار37641321222006038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجعفر حسين عبد النبي محسن37651521211006014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد430.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي حسين عبد المنعم حسين37661321211015024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/الجامعة المستنصرية427.00اعدادية الكرامة للبناتادبيحنان عبد الجبار احمد عطيه37671321222025018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.00ثانوية حطين للبناتادبيزينب باسل عذافة رويح37681421222004016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االعالم/جامعة بغداد426.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمياده كريم خلف شديد37691321226001057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد426.00اعدادية الصفا للبنينادبياحمد لبيب عبد احمد خضير37701321211027010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.00ثانوية االنتصار للبناتادبيميساء عالوي حسين علي37711221222042016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة بغداد410.00ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم اسعد محمد علي جاسم37721321222006039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين علي جبار ربيع37731221222046009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد408.00ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيطه باقر محمود نجرس37741221215001055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد407.00اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد رعد حميد مجيد37751321222025043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد406.00اعدادية المآثر للبناتادبيسجى علي كريم مالح37761521222011067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00اعدادية الكرامة للبناتادبياستبرق احمد صباح محمود37771321222025004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد400.00اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى عماد جاسم كاظم37781321211006092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ظي عبد الستار سلمان37791321511009025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسجاد محمد مانع لفته37801321511022039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.00اعدادية الفداء للبناتتطبيقيهبه كفاح مهدي كاظم37811421522033029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيتقي قصي كاظم طعمه37821421511041007
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.00اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح صافي عاشور37831221515003057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيصفاء ابراهيم شنشول طاهر37841421522065051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى365.00ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيبنين عيسى نوري ياسين37851221522016003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االعالم/الجامعة العراقية416.00ثانوية الزهراء للبناتادبيسجى حيدر علي صفر37861321222021028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.00اعدادية الشعب للبناتادبيزينب حاتم كريم شرهان37871321222022089

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة واسط371.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينور نديم ضمد طاهر37882621522044017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ احمد شهيب حميد37891521426001212

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عيسى37902621422026072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00ثانوية معصومة للبناتاحيائيوئام جاسم محمد جبر37911421422045041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد عبيد عواد احمد37921921411027028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتبارك ناصر فليح حنون37932721422027017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.00اعدادية حطين للبناتاحيائيكوثر هيثم كريم كاظم37941321422027091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب علي رشيد عبدالحسن37952321422072151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عمار محمد محمود37961221411040104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن فتاح مطرود مشهد37971921411017010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد580.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه جالل صادق حسن37981521422003111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد579.00اعدادية بابل للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم محمد37992121422051048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية577.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآمنه عبد راضي كاظم38002321422008001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأسامه وفيق باتع فرحان38011921411017002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 576.00ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم عماد رضيوي عبد38022221427060024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياحمد مهند عبد الكريم ابراهيم38032321417005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد عائد كريم حمزه38042421411005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيتقوى هيثم عباس حمود38052121421015003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.84ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى عدنان عبد الزهره عبد النبي38061321422043076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد573.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيبراق سعد حسن علي38072121422049039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا اسامه داود ابراهيم38081421422014091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين علي تركي جواد38091221411027044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.00ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد صادق طاهر جابر علي38101221411002033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة كربالء570.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيليلى فاضل زين العابدين خضر38111721422023098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت569.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم عيسى مهدي فاضل38121921422053118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية القانون/جامعة بغداد569.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيسمر سعد ارشد رشاد38133021427048010

132 من 123صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2023-2022تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع

 النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرواء سامر عبد الكاظم جوني38142421422025066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.76ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين محمد جايش مالك38152421411041053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيبشائر محمد درع عبد الرحمن38161021422036025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.00ثانوية االمين للبنيناحيائيوليد خالد مطر خلف38171921411075029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمد مطشر نعمه38181521415001236

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 561.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيابراهيم ستار صالح ضيدان38191121411006001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.00ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيزينب لطيف جبر هاشم38201321422013009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.00اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل اياد حسين كاظم38211121422025066

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 554.40ثانوية المتميزيناحيائيامجد صباح حسن مظلوم38221421411005012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.00اعدادية المربد للبنيناحيائيعلي صباح جاسم محمد38231921411056041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد552.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور عمر طالب علي38241121422014138

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه صالح خلف عليوي38251421422033093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ كريم شالل فرحان38261021422019125

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.00ثانوية المربد المختلطةاحيائيسراج عبد السالم هاشم غافل38271121427002010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد539.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح هادي ناهي38281121424015009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية539.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيمها جواد كاظم علي38291121422023048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.00اعدادية سبأ المختلطةاحيائيوفاء عباس محمد طالب38302321427017019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيايه محمد جاسم عباس38311521426001211

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة االنبار534.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيسميه سعيد عبد هللا محمد38323021427044012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد533.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور سالم خشان محسن38331521422008204

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.00ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيغفران صالح هادي حمزه38342321427018011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.36ثانوية المتميزاتاحيائيآنسام عمار عباس مجيد38351421422027002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.00ثانوية السعدية المختلطةاحيائيرسول امجد طالب عطيه38362221417036006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة ذي قار584.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عليوي ياسين ساجت38372221424054031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00اعداديه االنوار للبناتاحيائياسراء سعد إبراهيم حسين38381121422026003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمنار ايمن حسن زعيل38392621422037092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.20ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرحمه حافظ ناظم حسين38402121422007015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ سامي محمد عباس38411921424010145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.00اعدادية العال للبناتاحيائيدعاء احمد رمزي ساكن38421921422019023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين581.00ثانوية االمال للبناتاحيائيحنين محسن زياره جعيدي38431421422041041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد580.00اعدادية القدس للبناتاحيائيقمر حميد اسماعيل ابراهيم38442121422021070
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.00اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد لطفي صياح مصطفى38451921411022002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين579.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيطيبه طارق مجيد حمدان38461021422005013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد579.00اعدادية عائشة للبناتاحيائينور عدنان كريم عبد38471121422023056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد578.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيرفل عادل عبد هللا جاسم38481021422028053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى حسين كاظم ملك38491521422010104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.00ثانوية المعرفة للبنيناحيائيحبيب عبد الرحمن حبيب جياد38501921411033007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 577.72ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينورا حيدر عامر ضايع38512321422077111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك سعيد عبد الرضا قاسم38521521422012017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب كاظم ناجي عبد38531021422002046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر صادق جعفر محمود38541021411026095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 576.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسن خلف جلجول38552521422003408

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحيدر مؤيد حمد محمود38561921411032015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد570.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيفاطمه نصيف جاسم محمد38571921422076037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة االنبار568.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيتبارك عماد رجب عليوي38581921422032012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد561.00ثانوية االمين للبنيناحيائيجالل نهاد عبد هللا احمد38591921411075004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة االنبار549.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيجوان عادل علي خلف38601921422031007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.00اعدادية الخالدية للبناتاحيائينبأ محمد خلف محمد38611921422049062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.00الخارجياتاحيائيلقاء عصام شكر محمود38621921428050210

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيفاضل وحيد باجي حنتوش38632221411051027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز536.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيامين احمد مرداس جبر38642221413004022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة536.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيجعفر سجاد هادي علوان38652521413028009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد582.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيسما صفاء حسين خماس38662121422011057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت580.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد صالح38672121411009139

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد579.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمه ثاير مراد حسين38682121422047099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىهندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي جاسم محمد محسن38692121411002095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية570.00ثانوية المغيرة للبنيناحيائيليث مكي جمعة خلف38702121411048034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.00ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيزهراء هادي احمد عبد38712121427033004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك باسم حسن جمعه38721321422018053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد565.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء احمد كمر علي38732121422014024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد563.00ثانوية االنوار للبناتاحيائيزمن طه اسماعيل رشيد38741221422023023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى عماد عبد الواحد محمد علي38751321422014063
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد549.00ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ياس خضر خليفة38761221411013055

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.00اعدادية القدس للبناتاحيائيزينه عماد علي ناصر38772121422021048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك رعد طه رحمن38782121422006012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة ديالى529.00ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائياماني ليث عباس عبد العزيز38792121427038003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد522.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبان حيدر علي داود38801421422041025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.00ثانوية الحسينية للبنيناحيائيإنعام طه صالح أحمد38812021421032001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد521.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان كاظم حسين فرحان38822421422022065

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة القادسية521.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيعذراء جبار غضيب غايب38832421422017117

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم وفي38842621422017096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالنجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 560.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عيدان38852221413013180

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم حسين علي38862221424028165

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد549.00اعدادية الحي للبناتاحيائيدعاء فالح حسن علوان38872621422036050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.00اعدادية النور للبناتاحيائيبنين خماس كاظم خماس38882221422042054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد579.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينب عبد هللا يوسف عيفان38892621422020032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالقادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 564.00اعدادية العفاف للبناتاحيائياميره سلمان صالح عبد الحسن38902421422048013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.00ثانوية السؤدد للبناتاحيائيزينب حسين هادي عواد38911021422047007

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 536.00ثانوية الزاكيات للبناتاحيائيسميه ابراهيم اسماعيل عبد38922321422065004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 555.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمصطفى مصلح علي عوده38932321411032041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيطيف سمير هاشم مخلف38941021411022037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء549.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيرنا فارس كاظم شياع38952521424013031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيهيدب صادق راضي حنتوش38962821422009147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ مهدي محمود علي38972121422047116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة ديالى376.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عزيز عبد38982121422055104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء373.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد معيبر جاسم38992621426002023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر قاسم محمد عطيه39002621411011223

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك سجاد عبد الحسين علي39011321422011016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.00ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسالم جاسم محمد جويد39021421415009077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه عباس سالم ندى39031121422040022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه محمد عراك مغير39042621422004114

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.00ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيمروة هاشم كردي جاسم39051921522046011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ صدام ابراهيم بريس39062121422013093
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهدى مثنى محسن عبد39072121422079145

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيهادي ثابت سعدون زبيري39081421511003046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة محمد صالح مهدي39091621522013038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.00ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء مهند كاظم عبد الحسين39101421522023013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.00اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين سلمان بزيبز محروش39112621415003029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة سومر372.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيافراح مرتضى كريم محسن39122221424003007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة واسط358.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي لفته جابر غافل39132621411010117

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيخديجه عدنان كاظم محيسن39142821522037014

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى سعيد مهدي مطير39152621511005098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية385.00ثانوية الحارثية للبناتادبيايه ياسر عبد المهدي عباس39161021222030001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزهراء سالم اكرام باراني39171521226001049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعالء خضير كصيل باكون39181521211005045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية357.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيآمنه هاشم حمدي حاجم39191421222028002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد وليد خالد سعد39201421211041041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايالف طالب طاهر خليفه39211221222019009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيشيماء محمد فرج عبد السالم39221421222007033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيماهر احمد حسين احمد39231021211037039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيايات جاسم محمد لعيبي39241521222005003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرانية حيدر احمد هادي39251121422003023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى408.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيسراب حسون علي عبيد39262121424004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت386.00اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حسين محسن حمزه39272321411046100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمنتظر اسعد جبار عبد الساده39281421411006106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد نجم عبد هللا رسول39291421422002068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيهاله جاسم محمد عبيد39301221422003043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء جواد كامل ليلي39311521422010049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيورود حاتم عبد الكريم حسن39321521422010190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىعلوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيالهام جاسم محمد خلف39331121422071003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء فاضل كامل عبيدش39341421422010095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.00اعدادية العزة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي حمودي39351221422036020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيداليا ياسين غسان ياسين39362121422002048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايالف كريم شمخي جابر39371421422056007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى311.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيطيبه علي قاسم محمد39381421422049021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيهند عبد الصمد عبد الجواد محمد39391021522009044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.00الخارجياتادبيطيبه رافد خماس عبد الكريم39401321228050367

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.00ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيطالل فاضل حمود حسين39411221211004022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.00اعدادية االجيال للبنينادبيحسين سمير عذيب جابر39421621211014011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.00اعدادية الشعب للبناتادبيمريم كاظم شذر مجيد39431321222022153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم421.00اعدادية البتول للبناتاحيائيرسل طارق سامي نصيف39441121422013051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.00ثانوية العبور للبناتادبيساره خليل فرحان خليفه39451921222086047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.00اعدادية االوفياء للبنينادبيمصطفى احمد سالم مطلك39461921211077067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد القادر محمد فاضل سليم39471921211104037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.00اعدادية القائم للبناتاحيائينور الهدى علي احمد حسن39481921422010200

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.00ثانوية الشهابي للبنيناحيائياحمد خميس احمد فياض39491921411034001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى307.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار علي حسين39501921411069018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى341.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم خليل اسماعيل39511021511037041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعبير حميد احمد ذياب39522121422008100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.00ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيرفل رحيم ابراهيم سلمان39532121426008006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.00ثانوية المروة للبناتاحيائيايالف ابراهيم مجيد محمد39542121422069005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى332.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيموج فاضل اسماعيل كاظم39552121422047113

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة ديالى357.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنبنتطبيقيحيدر كامل سلمان صالح39562121515003031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى343.00ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيسرى ابراهيم محمد احمد39572121522096004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفرح حيدر حسين عبد الجبار39581321522015034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى330.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياحمد عبادي حمزه حمود39592521517006003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.00اعدادية الموفقية للبناتادبيلقاء صالح محمد ضفير39602621222022050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.00الخارجياتاحيائيازهار حسين عبد سعود39612621428050004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة واسط365.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنين حسن هارف حاجي39622621522016007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيوسام محمد علوان عبطان39632621211015139

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة واسط354.00ثانوية العفاف للبناتادبيعبير حكمت نجم عبد علي39642621222053009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي فاضل سمج ابراهيم39652621211024029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة البصرة366.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عادل حمزه عبيس39662621417006015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.00ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزينب سالم كطفان كاظم39672621422064015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 346.00ثانوية االقصى للبناتتطبيقياسالم علي راضي جاسم39682821522021001
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية الحقوق/جامعة تكريت429.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيأمنه حسن جواد كاظم39691821422045001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة كركوك359.00اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد كاظم جعفر صادق39702021411018033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر وليد صالح رسن39711421211037018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.00سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبينبأ حيدر عبد سلمان39723021227023002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيايه مظفر احمد محمود39732121422014010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة585.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره عالء جابر جدوع39741621424005050

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.00ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائينسرين حسن رزوقي عبد علي39753021427010017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات طاهر فاضل عبد الحسين39762721422033007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينورالهدى هادي ياسر زبون39772221424003153

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة المثنى583.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا كريم شاكر39782921422023130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 581.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد باسل حسين موسى39792521413023055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة تكريت581.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد علي حمد طالل39801821411015110

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياديان قاسم شهاب مطشر39812221424007001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.00اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم مشتاق ناصر محمد39821621522038035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد هللا سبتي39831621511043068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل498.00ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ثائر عوده حميد39841621513124005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي هادي عباس علي39851621511001182

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز554.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد الحسين عباس39861621511041081

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز540.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزين العابدين حسن جميل عماره39871621511034071

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة البصرة486.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيساره عاشور طه عاشور39881621522035038

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل475.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد طالب فيصل سباهي39891621513022070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية القانون/جامعة البصرة507.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيبنين خالد راضي جبار39901621424027006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيبنين مخلص عبد اللطيف ابراهيم39911621524001005

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي يوسف عيسى يوسف39921621511001187

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة البصرة508.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسارة سمير طعين عمارة39931621422076038

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل526.00ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحسين احمد كريم جبر39941621511059007

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء جعفر عبد سعدون39952221424067013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيبراء انور علوان جالب39962221424050010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان518.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيحسين ستار شريف عبود39972821511022014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة واسط440.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد عالء عبد الحسن ماشاف39982821511011013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة ذي قار440.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقينجم عبد الزهره عبود برهان39992821511035056
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة الكوفة430.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس خليل جاسم محمد40002821511007056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان412.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمسلم محمد عبد محمد40012821511005144

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة القادسية409.00ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبينات فالح عبد الرضا علي40022821522024002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر426.00ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائينجوى كريم عطيه عواد40032221424057036

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 388.00اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيحسين فالح حسن سعيدان40042821411037003

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة459.00ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيعباس فاضل علي نور الدين40052821517010021

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل444.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد بشير خوج خلف40062821511005066

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحمد حمود عبيد ردان40072921211001049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.00ثانوية المدينة للبنينادبيحامد مؤيد حامد مرزوق40081621211028005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية418.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيآية عباس فاضل رحيمة40091621522065003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسجى محمد خليل محمد40101621522049032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.00ثانوية النبأ للبناتتطبيقيحنين مهدي صالح عبد الحميد40111621522040008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.00ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيريما لؤي فرج عزيز40121621524014010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة396.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيام البنين عباس علي حسين40131621522003004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الحسين خشن40141621511051098

ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر373.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد الحسين جرجاك40152221511012073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاتن علي خزعل ناصر40161621422052053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياطياف محسن صاحب كطو40172221424020005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيروان جميل حطاب مريوش40181621422063015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة582.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد40191621422043092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة الكوفة581.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن حيدر حسين علي40202321411019029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عريبي نصير40211621424007024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيشهد كاظم محمد عبد الحميد40221621422076044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة القادسية578.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير قابل مزيد فرحان40232421422017122

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي حامد شريف عبد العظيم40241621413004035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة بغداد576.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عليوي كريم40252221424061020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عايد عبد عبود40261621422035026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة574.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينوره الزم عاتي هادي40271621424062105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.00اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيموسى محيسن مكطوف كاظم40282221411080090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة بغداد574.00ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء واثق لطيف كاظم40292221424032025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم سوف محسن40301621424026051
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه محمد جنيح عريبي40312921422025139

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان احمد عبد هللا40321621424010017

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرح صالح فالح عجرش40332221422047183

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة ذي قار571.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيايات علي حسين مطير40342221424017016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ علي حبيب عبد الحسن40352821422005132

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكاظميه فاخر راشد مكطوف40362821422018085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عبد الحليم شاهر بجاي40372221411033211

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفرح علوان راضي حمد40382221424065040

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة ذي قار566.00ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيخديجه عبد هللا طعمه فرعون40392221427074001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة سومر557.00ثانوية المثنى للبنيناحيائيعباس جواد هاتف هادي40402221411030010

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.00اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء جواد لذيذ عليوي40412221422028041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة ذي قار554.00اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيشفاء سرحان فليح نهير40422221422031066

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب جليل عكاب جابر40432221424028104

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيسيناء محمد عوده عبيد40442221422085055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة361.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسالم مثنى حسن عبد الحسين40451621413047006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية343.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم راشد ناصر40461621413056004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب عالء رجب حنون40471621522070009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل394.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيرقيه عدنان حاجم سلطان40481621522046009

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفرقان بشير علي كاطع40491621424057043

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر مهدي عباس راضي40501621413027026

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء هاشم كاظم نعمة40512821422019041

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه خضير شويع عبيد40522821422002043

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل404.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمحمد نعيم جبار لفته40532821511029033

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.00ثانوية الكحالء للبناتتطبيقينور الهدى جاسم رشك بطي40542821522011017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء فالح دحيدح علي40552221422044042

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة359.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيورود حسن كاطع سرهيد40562221422036104

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.00ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيرهام صالح كريوش جبير40572221427026003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار375.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم جعفر عبد سعدون40582221422046139

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار374.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيايه حسن شبيب ملوفد40592221422061012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة سومر367.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين صبر40602221422051018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمسلم عقيل جاسم موسى40612221411019201
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية341.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب غني عذاب عبيد40622221422055060

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالسماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 340.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء صالح هادي علوان40632221422057037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.00اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين كاظم مخيلف زايد40642221411046017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية326.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن علي حسين نصرهللا40652221411031042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة396.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر حسن عبد برهان40662521422040286

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيمريم عباس ناصر جاسم40671621424074011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة384.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأحمد علي عبد عسكر40681621513110005

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية353.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى صالح جليل عوده40692221422039243

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمرتضى احمد ابراهيم عبد الواحد40702221411033311

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء ماجد مهدي احمد40711621522044022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة358.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الزهرة منو كاوي40722821222005080

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة355.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيوسن كرملي دنبوس خيطان40732821222044097

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.00ثانوية الوركاء للبناتادبيهدير محمد جبار كباشي40741621222068040

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد احمد كاظم منشد40752821511008075

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية371.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر جعفر سيد كاصد40762821515001180

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.00اعدادية الزوراء للبناتادبينور الهدى رسول حسين عبيد40772821222020070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.00اعدادية الشيماء للبناتادبينداء حامد عكله ساهي40782221222011027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيساجده حسن عبد مزبان40792821222038030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة354.00اعدادية السالم للبنيناحيائيعقيل عالوي فعيل يسر40802221411015091

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة المثنى354.00اعدادية التفوق للبنيناحيائييوسف احمد يوسف محمد40812221411062243

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيفضل خالد مساعد ايدام40822221413001017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات حيدر مجيد كريم40832221422039006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حامد مكطوف ذبيح40842221422042126

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عادل عبد هللا عبد علي40852221422004134

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية344.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيرند محمد سهل فرج40862221422044033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينوره محمد جليل محمد40872221422073126

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية339.00اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين فالح طه ياسين40882221411077060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى337.00ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيحيدر عبد الحسين دخيل مزعل40892221417068003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.00الخارجياتتطبيقينورس ستار جبار عيسى40902221528050120

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار363.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيبنين محمد كاطع معيدي40911621522015008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.00ثانوية الطيبات للبناتاحيائينورس سعود جميل فيصل40922221422065099
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